وزارت جهاد کشاورزی

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8

اسناد مناقصه
واگذاری راهبری تاسيسات ذخيره ای
به بخش غير دولتی
( آذربايجان شرقي )

دفترفنی و مهندسی
صفحه 1

دعوتنامه شركت در مناقصه
نام شركت پيشنهاد دهنده:
نشاني پيشنهاد دهنده:

بدينوسيله از آن شركت دعوت به عمل مي آيد تا در مناقصه اي به شرح زير شركت نمايد.
موضوع مناقصه  :راهبري مراكز تاسيسات ذخيره اي گندم به شرح جدول ذيل
كارهاي مورد نظر جهت واگذاري

رديف

تعمير و نگهداري و PM

آزمايشگاه و نمونه برداري

انبارداري

كنترل كاال

توزين و حسابداري (باسکول)

تخليه و بارگيري

نظافت ،محوطه و فضاي سبز

نام مركز ذخيره اي

آذربايجان
شرقي

تبريز

11

√

√

-

√

√

√

√

آذربايجان
شرقي

ميانه

22+11

√

√

-

√

√

√

√

استان

شهرستان

ظرفيت
ذخيره سازي
(هزار تن)

1
2

مجتمع سيلوي بتني شماره ( 1مركز شماره )1
سيلوي بتني و انبارهاي ساده ( مركز شماره ) 3--

مدت انجام كار  :يک سال شمسي

تاريخ دريافت اسناد ازتاريخ  59/21/22لغايت 59/22/21

دستگاه مناقصه گزار  :شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه  – 2دفتر فني و مهندسي
دستگاه بهره بردار  :شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2
جهتتت دريافتتت استتناد مناقصتته ازتتتاريخ  59/21/22بتته متتدت  7روزكتتاري تتتا تتتاريخ  59/22/21بتته ستتايت شتتركت بتته آدر
 htt://iets.mporg.irو يا  gtc2.irمراجعه و يا جهت كسب اطالعات بيشتر با تلفن  24104422222تما

حاصل نمايند.

در صورتيکه مايل به شركت در مناقصه نيستيد ،مراتب را تا  9روز پيش از تحويل اسناد به دستگاه مناقصه گزار اطالع دهيد.
مهلت قبول پيشنهادات  :آن شركت بايد پيشنهاد خود راحداكثرتا12روزكاري از آخرين روز مهلت دريافت اسناد تا پايان وقت اداري
مورخ  59/22/12در پاكتهاي الك و مهر شده با قيتد عبتارت «مربتو بته واگتذاري راهبتري مراكتز تاسيستات ذخيتره اي ستيلوي
يک/سيلوي ميانه» بهدبيرخانهشركت واقع در تبريز خيابان  22بهمن تحويل ورسيد دريافت نمايند.
زمان و محل گشايش پيشنهادات  :پيشنهادهاي واصله در ساعت  12صبح روز يک شنبه مورخ  59/22/15در محل شركت بته
نشاني تبريز خيابان  22بهمن نرسيده به نصف راه شركت غله و خدمات منطقه  2بازگشايي مي شود.
حضور يک نفر نماينده از طرف پيشنهاد دهنده با در دست داشتن معرفي نامه در جلسه افتتاح پاكات بال مانع است.
نحوه ارائه پيشنهاد:
پيشنهادات بايد در  0پاكت مجزا ( الف  ،ب و ج ) به شرح زير تهيه و ارسال گردد.

صفحه 2

محتويات پاكت الف:
ارائه ضمانتنامه بانکي يا فيش واريز نقدي به شرحجدول پيوستت شتماره 1بته عنتوان ستهرده شتركت در مناقصتهبتهحستاب شتماره
2171202424222نزد بانک ملي شعبه دارايي جنوب غرب بنام شركت غله و خدمات بازرگاني قابل پرداخت در كليه شعب بانک ملي .

محتويات پاكت ب:
 -1مهر و امضاء شده تمام اسناد و مدارك مناقصه شامل دعوتنامه شركت در مناقصه،گزارششناخت پروژهومتنقراردادتيپالحاقي.
 -2فرم تکميل و مهر و امضاء شده مشخصات عمومي پيمانکار ( پيوست شماره ) 2
 -0فرم تکميل و مهر و امضاء شده تعهدنامه رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي ( پيوست شماره ) 0
 -4فرم تکميل و مهر و امضاء شده بازديد از محل پروژه ( پيوست شماره ) 4
 -9روزنامه رسمي آگهي تاسيس و آخرين تغييرات آن.
تبصره  : 1همه صفحات اسناد ارسالي فوق الذكر بايد توسط صاحبان مجاز شركت مطابق اساسنامه مهر و امضاء شود.
تبصره  :2در پاكت الف و ب هيچگونه اطالعات مربو به قيمت نبايد باشد.
تبصره  : 0پيشنهاد بايد كامل و بدون قيد و شر و قلم خوردگي باشد.به پيشنهادهاي مشرو و متبهم و پيشتنهاداتي كته بعتد از
تاريخ مقرر تسليم گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

محتويات پاكت ج:
تکميل جدول قيمتهاي پيشنهادي مطابق فرمهاي پيوست و آناليزبهاي جزئي (پيوست شماره )9
ساير ضوابط مناقصه:
 -1شركتهاي پيشنهاد دهنده بايد قبل از ارائه پيشنهاد قيمت از محل اجراي پروژه ها بازديد به عمل آورند .
 -2شركتهاي پيشنهاد دهنده بايستي به دقت اسناد مناقصه را مطالعه كرده و كليه شرايط و مواردي كه ممکن است به هر نحو به
كار يا قيمت تاثير گذار را در پيشنهادات ملحوظ نمايند.
 -0پيشنهادها بايد تماماً مطابق شرايط اسناد مناقصه باشد اگر محتويات پاكات الف يا ب هر يک از شركت كنندگان ناقص ،مبهم
يا مشرو باشد ،پاكت ج مربوطه باز نشده و به شركت كننده يا نمايندگانشان عودت خواهد شد.
 -4رقم پيشنهاد قيمت و آناليزبهاي مربوطه بايد براي هر پروژه به تفکيک و به عدد و حروف در برگ پيشنهاد نوشته شود.
 -9ضمانتنامه شركت در مناقصه بايستي به تفکيک هريک از پروژه هاي موضوع مناقصه ارائه گردد.
 -1شركت كنندگان مي توانند پيشنهاد قيمت را براي يک يا چند مركز ارائه نمايند.
 -7پس از تعيين برنده مناقصه ،ضمانتنامه شركت در مناقصه ساير شركت كنندگان به استتثناي برنتده دوم مناقصته آزاد خواهتد
شد،كه ضمانتنامه آن نيز پس از امضاي قرارداد آزاد خواهد گرديد.
 -2برنده مناقصه مي بايست ظرف مدت  12روز از تاريخ اعالم كارفرما نسبت به تهيه و ارائه ضمانتنامه حسن اجراي تعهدات بته
ميزان  % 12مبلغ كل ساالنه قرارداد ( براسا

آيين نامه تضمين معامالت دولتي) به نفع كارفرما اقدام نمايد.

 -5در سيلوهاييكه فاقد انباردار دولتي مي باشند برنده مناقصه بايستي در هنگام قرارداد عالوه بر تضمين ماده  2به ميزان %122
ظرفيت هرسيلوبابت انبارداري گندم سفته به همراه وكالت نامه محضري و تعهد نامه شخص حقوقيدراختياركارفرما قرار دهد.

صفحه 3

 -12اگر برنده مناقصه از امضاي قرارداد با شركت غله و خدمات بازرگانيمنطقه  2ظرف مدت يتک هفتته پتس از اعتالم تصتميم
كارفرما امتناع ورزد  ،در آن صورت كارفرما ضمانتنامه شركت برنده را بدون هيچگونه تعهدي نسبت به وي به نفع خود ضبط
مي نمايد .در صورتيکه برنده مناقصه در مهلت پيش بيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود  ،در چتارچوب مفتاد صورتجلسته
مناقصه  ،ن فر دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم مي شود و چنانچه او نيز به موارد يادشده باال حاضر بته انعقتاد پيمتان نشتود
،تضمين آن شركت نيز به نفع كارفرما ضبط مي شود و مناقصه تجديد خواهد شد.
 -11اگر شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه  2به هر دليل از امضاء قرارداد با برنده مناقصه منصرف شود ضمانتنامه شتركت در
مناقصه برنده به وي مسترد شده و او هيچ حقي براي ادعاي خسارت در اين مورد نخواهتد داشتت .شتركت غلته و ختدمات
بازرگاني منطقه  2نقطه نظرات خود را درباره امضاء قرارداد حداكثر ظرف مدت يکماه از تاريخ گشايش پيشنهاد قيمت اعتالم
خواهد كرد.
 -12هرگا ه اطالع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند طبق ماده  91آيين نامه تشخيص صالحيت پيمانکتاران
ساختماني و تاسيساتي و تجهيزاتي و نحوه ارجاع كار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.
 -10مدارك پيشنهاد بدون خط خوردگي و غير مخدوش بوده و بايد در پاكتهاي الف،ب و ج و به صورت الك و مهتر شتده ارائته
گردد.
 -14در كليه امور انجام خدمات موضوع قرارداد  ،مندرجات تيپ قرارداد  ،اسناد مناقصه و شرايط عمومي پيمان سازمان مديريت و
برنامه ريزي كشور،حاكم خواهد بود.
 -19روي پاكتهاي الف،ب و ج ،جدول مشخصات به صورت پيوست شماره -1الف الصاق گردد .هر سته پاكتت را پتس از الك و
مهر نمودن بايد درون يک پاكت بزرگتر قرار داده مجدداً الك و مهر نموده و پس از الصاق جدول مشخصات پيوستت -1ب
رسماً تحويل دبيرخانه شده و رسيد دريافت گردد.

صفحه 4

گزارش شناخت پروژه
شامل موارد ذيل است:
 الزامات ايمني
 الزامات زيست محيطي
 عنوان كار
 شرح كار
 استانداردهاي الزامي
 اهداف كيفي پروژه
 اهداف كمي پروژه
 تعداد نفرات
 ابزار مورد نياز
 برنامه ريزي انجام كار

صفحه 5

الزامات ایمنی
رعايت تمامي قوانين ،دستورالعمل ها و آئين نامه هاي حفاظت فني و بهداشت حرفهاي موورد تاييود اداره كوار و اموور
اجتماعي و وزارت بهداشت و در صورت نياز كارفرما اقدام براي اخذ گواهينامه  OHSASيا استانداردهاي ايمني مشابه.

الزامات زیست محيطی
رعايت كليه الزامات سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت بهداشت و ساير مراجع مسئول ذيربوط و در صوورت نيواز
اقدام براي اخذ گواهينامه  ISO10441يا ديگر استانداردهاي محيط زيست.

عنوان کار
عبارت است از انجام موارد ذيل در مورد مراكز ذخيره اي:
 تعمير و نگهداري و PM

تخليه و بارگيري

 آزمايشگاه و نمونه برداري

خدمات طبقات ،نظافت ،نگهداري محوطه و فضاي سبز

انبارداري و كنترل كاال

ساير

 توزين و حسابداري (باسکول)

شرح كار
شرح موارد فوق در ذيل آورده شده است:
 تعمير و نگهداري :نگهداري و تعميرات تجهيزات و ماشين آالت مجتمع هاي ذخيره سوازي الو ت نگنودم  -اعو از
سيلوهاي بتني و فلزي و انبارهاي مكانيزه و انبارهاي روباز چادري و انبارهاي ساده كه در مجموو داراي ماشوين
آالتي از قبيل باسكول ،جك هاي تخليه كاميون و تريلي ،آسانسور ،الواتورهاي كاسوهاي حمول موواد ،كانوايرهواي
زنجيري ،سيست هاي تهويه و البارگيري و فيلتراسيون هوا ،تجهيزات و تاسيسات عمومي برق صنعتي و بعضا plc
و تجهيزات اتاق فرمان مربوط به آنها و سيست حفاظتي ارت و صاعقه گير ،ديزل ژنراتور برق اضطراري ،كمپرسور
هواي فشرده ،لودر ،تراكتور ،لوكوتراك ،انووا كانوايرهواي تسومهاي و ترانسوپورترها و سواير انتقوال دهنودههواي
تسمهاي موسوم به البستر و دايناسور ،تاسيسات موتورخانه آتش نشاني و چاه عميق و تجهيزات آزمايشگاه -مطابق
برنامه زمانبندي نگهداري پيشگيرانه تجهيزات تدوين شده توسط پيمانكار و در صورت نياز استفاده از نرمافزارهاي
نگهداري پيشگيرانه و در صورت لزوم نبه تشخيص كارفرما استفاده از سيست جامع مكانيزه تعميرات و نگهداري
مراكز ذخيرهاي كشور و ديگر نظامات جاري كارفرما و نگهداري و پايش مستمر وضوعيت ستاختمانها و ابنيته مراكتز
ذخيرهسازي مورد قراداد مطابق مفاد پيمان كه بايد بصورت نظام مند و برنامه ريزي شده و مطابق رويه معمتول  PMانجتام
گردد كه شامل تهيه ليست تجهيزات ،مدارك فني ،شناسنامه ،ليست لوازم يدكي و مصرفي ،فعاليتهاي نگهداري هتر تجهيتز،
برنامه زمانبندي نگهداري ساالنه ،دستورالعملها و روش كارهاي تعميرات و نگهداري و شاخصهاي مربو به سيستم ،ميگردد.
 آزمايشگاه :نمونه گيري ،آزمايش و ضد عفوني نمودن و پايش وضعيت نگهداري گندم و انجام آزمايشوات مسوتمر بوراي
اطمينان از س مت محصول ذخيره شده با عنايت به استانداردها و دستورالعملهاي مورد قبوول مركوز پووهشوهاي
ال ت و تهيه و افزودن سموم نگهدارنده و ديگر انوا سموم الزم و انجام ديگر عمليات مرتبط به ضد عفوني نمودن
صفحه 6

و نگهداري محصول يا تاسيسات با رعايت استانداردها و دستورالعملهاي مربوطه و كنترل برنامه هوادهي و چرخش
گندم ذخيره شده در دستوركار قراردارد.
 انبارداري و كنترل كاال :كنترل موجودي و ورود و خروج گندم و نظتارت بتر عمليتات تخليته و جلتوگيري از تخلفتات احتمتالي
رانندگان و انجام انبارگرداني در زمانهاي مقتضي مطابق برنامه هاي كارفرما.
 توزين و حسابداري (باسکول) :اپراتوري باسکول و انجام توزين و سهس صدور قبوض مربوطه.
 تخليه و بارگيري :راهبري عمليات تخليه و بارگيري نصادرات و واردات و اپراتوري اتاق فرمان و جک تخليه.
 خدمات :نگهداري و نظافت محوطه ،فضاي سبز  ،تاسيسات و تجهيزات  ،داخل و خارج كندوها  ،سيلو و انبارها و تصتدي امتور
جاري طبقات.
 ساير :مواردي كه كارفرما تشخيص داده و در اسناد و قرارداد وارد مينمايد.
تذكر :1موارد زير جزء كار نميباشد :نقليه ،نگهباني و اموراداري
تذكر : 2با توجه به وجود تداخل و اشتراكات اجتناب ناپذير لذا ايجاد برنامه ريزي ،مديريت و هماهنگي بين گروه هتاي كتاري الزم
االجراست و بر عهده پيمانکار ميباشد.

استانداردهای الزامی
دستورالعملهاي اب الي كارفرما و استانداردهاي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ن ISIRIدر مورد تعميورات
و نگهداري و استانداردهاي تخصصي نگهداري و آزمون گندم و مواد الذايي از جمله استانداردهاي ملي به شمارههاي104 :
و  3003و  3214و  7436و  7722و  1-9639و  2-9639و  3-9639و  4-9639و  11140و  12415و  3999و 4551
و  2969و  3159و  6161و  2-1-6976و  7916و  9-6594و  9613و  19-5505و  2691و  9601و  9604و . 9605

اهداف کيفی پروژه
 .1تمامي تجهيزات بايد در حالت ايدهآل حفو شوده و هميشوه در بهتورين حالوت آمواده بوه سوروين دادن باشوند
عليالخصوص در فصل خريد گندم كه هيچ گونه توقفي قابل قبول نميباشد.
 .2كاهش هزينه نگهداري و تعميرات تجهيزات و خريد لوازم يدكي با پايش مستمر و تعويض به هنگام و استفاده بهينه
از لوازم يدكي و مصرفي ندر قالب اجراي. PM
 .3دقت در اوزان و انبارداري.
 .4حف و نگهداري ال ت در حالت ايدهآل و مطابق استانداردهاي ملي و مركز پووهشهاي ال ت و ساير استانداردهاي
بين المللي مورد قبول كارفرما.
 .5انجام پروسه صادرات و واردات با نظ و سرعت و دقت بصورتي كوه از هور گونوه تجموع و ازدحوام وسوايط نقليوه و
مراجعات خصوصا در فصل خريد جلوگيري بعمل آيد.
 .6جلوگيري از هر گونه تقلب و تخلف در هنگام تحويل گيري محموله ال ت بخصوص گندم.
 .7عدم نارضايتي مجاورين نآلودگي ،ترافيك و ...
صفحه 7

اهداف کمی پروژه
 .1كاهش ميزان توقفات الير برنامه ريزي شده تجهيزات و افزايش سرعت انجام عمليات نگهداري و تعميور نسوبت بوه
سال گذشته با توجه به شاخص هاي استاندارد  MTBF ، MTTRو  OEEو ساير شاخصهاي مورد نياز بوراي پوايش
كه توسط پيمانكار تهيه و يا توسط كارفرما اع م ميگردد.
 .2كاهش هزينه نگهداري و تعميرات تجهيزات نسبت به سال گذشته با توجوه بوه شواخص هواي تهيوه شوده توسوط
پيمانكار.
 .3بهينه سازي در مصرف انرژي بصورتي كه ميزان مصرف آب و برق نسبت به سال قبل حداقل  5درصد كاهش داشته
باشد.
 .4استفاده بهينه از نيروي انساني بگونه اي كه قيمت تمام شده نگهداري هر تن گندم در يك ماه كمتر از ميزان پويش
از واگذاري باشد .تهيه شاخص هاي قبلي و فعلي با پيمانكار است كه به تاييد كارفرما خواهد رسيد.
 .5كاهش ميزان ضايعات گندم بگونه اي كه ضايعات در مدت قرارداد كمتور از ميوزان پويش از واگوذاري باشود .تهيوه
شاخص هاي قبلي و فعلي با پيمانكار است كه به تاييد كارفرما خواهد رسيد.
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تعداد نفرات استاندارد مراکز ذخيره ای
ن آذربايجان شرقي
نوع مرکز
نفرات
 1كارشناس مكانيك

مرکز شماره 1

1

 2كارشناس برق

مرکز شماره 3

1

1

 3تكنسين مكانيك

1

1

1

1

 5متصدي PM

0
ن3يا4

0
ن3يا4

 6مسئول ايمني و آتش نشاني

0
ندوره

0
ندوره

4

2

 4تكنسين برق

 7متصدي طبقات
 9متصدي باسكول

1
1

 9حسابدار

1

 10متصدي جكنتخليه و بارگيري

4

2

1

1

3

1

1

0
ن1يا2

-

-

1

1

1

1

-

-

1

1

 19ساير نخدمات نظافت ونگهداري انبارهاواليره

2

-

جمع

 24نفر ثابت

 13نفر ثابت

 11متصدي اتاق فرمان
 12متصدي نظافت و نگهداري محوطه و فضاي سبز

 13سرپرست
 14انباردار
 15كنترل كاال
 16كارشناس آزمايشگاه
 17كاردان آزمايشگاه
 19نمونه بردار
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توضيح:
 در جدول فوق اعداد داخل پرانتز اشاره به رديف شغل ديگري است كه بايد انجام فعاليت مزبور را عهدهدار گوردد.
كلمه "دوره" به اين معني است كه يكي ازپرسنل كه دوره هاي آموزشي فعاليت مورد نظر را گذرانده است تصدي
فعاليت را بر عهده خواهد داشت .مث براي شغل رديف " 6مسئول ايمني و آتش نشاني" يكوي از سواير كاركنوان
بايد پن از طي دورههاي آموزشي مربوط تصدي اين شغل را نيز عهده دار گردد.
 در مجموعه هايي كه دو يا چند نو مركز ذخيره اي وجود دارند تعداد نيرو بر اساس بزرگترين نو و نيز با توجوه
به شرايط مجتمع ذخيره اي و با تاييد دفتر فني و مهندسي تعيين ميشود.
 استفاده همزمان از نيروها در دو عنوان شغلي بدليل عدم تداخل زماني مشاالل موضو در االلب موارد است به اين
معني كه استفاده از كاردان مكانيك به عنوان متصدي جك تخليه به اين دليل است كه هنگام كاركرد جك تخليه
عنصر كاردان مكانيك كه متصدي انجام سرويسكاري و تعميرات است بدليل نياز به آماده به كار بوودن تجهيوزات
قادر به فعاليت نيست و لذا به عنوان متصدي جك مشغول فعاليت خواهد بود.
 در مناطقي كه محدوديت نيروي متخصص وجود ندارد الزم است جهت پست متصدي باسكول از نفرات با درجه
كارداني برق يا تكنسين برق و جهت پست متصدي طبقات از نفورات بوا درجوه كوارداني مكانيوك يوا تكنسوين
مكانيك استفاده شود .به اين ترتيب در الير فصل خريد گندم كوه توراك كواري در خطووط صوادرات و واردات
كاهش مي يابد يا در هنگام نياز از اين نفرات براي انجام عمليات نت استفاده خواهد شد.
 در صورت نياز به تغيير نفرات نسبت به ليست فوق مراتب پن از تاييد دفتر فني و مهندسي قابل اجرا ميباشد.

ابزار مورد نياز
ابزار عمومي مكانيك :مجموعه انوا آچار نتخت ،رينگي ،بوكن ،آلن ،فرانسه ،لوله گير ،قفلي ،ك الي  ،مجموعه انبر دست ،
مجموعه پيچ گوشتي ،قل و چكش ،سنبه ماترين ،گرين پمپ ،پمپ روالن ،مجموعه پولي كش دستي  ،گيره ميزكار ،اره
آهن بر ،دريل دستي و انوا مته ،ساعت انديكتور ،كولين و ميكرومتر و قطر سنج ،انوا متر فلوزي و نوواري ،سونر فورز،
دستگاه برش و سمباده و فرچه دوار ،چرخ چادر دوزينبراي انبارهاي روباز  ،كپسول اكسيون و گاز و رگ تور و سور پيوك
لحي و هوابرش و متعلقات ،دستگاه جوش سيار و كابل و انبر جوش و جرثقيل دستي و تيفور و باالبر دستي و دسوتكش و
لباس كار و ك ه و كمربند و عينك جوشكاري و ترمومتر ،فرز و ميني فرز ،پرچ زن.
ابزار عمومي برقي :اه متر و آمپر متر و ولت متر نمولتي متر  ،فازمتر ،متر ليزري ،مجموعه سي چين و انبر دست و سي
و كابل لخت كن و لب تاب  PLCو  ،PMچراغ سيار و چراغ اضطراري و پرينتر و كامپيوتر و اسكنر و دوربين ديجيتال.
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برنامه ریزی انجام کار
شامل مراحل:
 .1انجام مراحل مناقصه تا قرارداد طبق زمان بندي اع م شده در اسناد مناقصه
 .2تهيه شاخصهاي مندرج در اهداف كمي توسط پيمانكار و تصويب كارفرما
 .3عمليات تحويل و تحول و انبارگرداني در راس موعد خاتمه قرارداد با پيمانكار راهبر قبلي انجام خواهد گرفت نزمان
تحويل مركز ذخيره اي قيد گردد(
 .4تهيه برنامه زمانبندي عمليات نگهداري پيشگيرانه تجهيزات و نگهداري و پايش محصوالت توسط پيمانكار و ارائه به
كارفرما
اجراي برنامه زمانبندي و تهيه گزارش هاي دوره اي ،گزارشهاي دوره اي بايد شامل شاخص هواي كموي مربووط بوه دوره
مورد نظر باشد.

صفحه 11

متن قرارداد
فرم قرارداد واگذاري فعاليتهاي پشتيباني و خدماتي
(موضوع تصويبنامه شماره /02021ت 27921مورخ  1021/5/9هيات وزيران)
شماره :
تاريخ :
پيوست :
 .1نام دستگاه (كارفرما) :
 .2نام نماينده دستگاه :
 .4نام شركت طرف قرارداد (پيمانکار) :
شماره ثبت شركت :
تاريخ ثبت شركت :
 .1نام نماينده شركت طرف قرارداد :
 .2شماره و تاريخ صورتجلسه تشريفات مناقصه :
تاريخ :
شماره :
 .5موضوع قرارداد :

 .0سمت نماينده دستگاه :
 .9شماره و تاريخ تعيين صالحيت شركت :
شماره :
تاريخ :
توسط :
 .7سمت نماينده شركت طرف قرارداد :

 .5.1نوع كار  :خدمات نگهداري و راهبري مركز ذخيره سازي .........................................................
 .5.2واحد كار :در بخش واگذاري حجمي ،ماهانه و در واگذاري هاي سنجشي تني يا متر مربعي يا هر واحد ديگر
 .5.0حجم كار :
 .5.4كيفيت كار  :مطابق اهداف كمي و كيفي مندرج در گزارش شناخت پروژه
 .5.9امکانات و تجهيزات مورد نياز  :مطابق مفاد گزارش شناخت پروژه و شرايط اختصاصي قرارداد
 .5.1ساير :
 .12مدت انجام قرارداد :
مدت زمان انجام قرارداد از تاريخ امضاء به مدت  ................................ :ماه
تاريخ خاتمه :
تاريخ شروع :
 .11مبلغ قرارداد :
 .11.1ارزش هر واحد كار :
براي بخش واگذاري حجمي بصورت ماهانه ....................................................ريال
براي................................................به عنوان واگذاري سنجشي اول  ..................................ريال به ازاي هر (...........واحد كار ذكر شود)
براي................................................به عنوان واگذاري سنجشي دوم  ..................................ريال به ازاي هر ......................
براي................................................به عنوان واگذاري سنجشي سوم  ..................................ريال به ازاي هر ......................
براي................................................به عنوان واگذاري سنجشي سوم  ..................................ريال به ازاي هر ......................
...
 .11.2مبلغ كل قرارداد (ارزش حجم كل كار)  ................................................................ :ريال
ارزش حجم كل كار شامل هزينه هاي پرسنلي  ،مواد مصرفي  ،تجهيزات و هزينه و سهم مديريت مي باشد .
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 .12نحوه پرداخت پس از كسر كسور قانوني و اقسا پيش پرداخت :
پرداخت براسا تاييد كارفرما در  ................مرحله بشرح زير صورت مي گيرد .
 .12.1پيش پرداخت به مبلغ  ..................................ريال در تاريخ  ..............در قبال تضمين قانوني ( :يا بدون پيش پرداخت)
 .12.2پرداخت هاي ماهانه به مبلغ  ..................................ريال در پايان هر ماه
 .12.0ساير اشکال پرداخت (در صورت توافق) :
براي واگذاري هاي سنجشي پرداخت ها بر مبناي ميزان كار كرد در انتهاي هر ماه انجام خواهد شد.
 .10روش اصالح قرارداد :
 .10.1كارفرما مي تواند در صورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعالم به پيمانکار مبلغ،حجم ومدت زمان اجراي قرارداد را
تا  29درصد كاهش و يا افزايش دهد .
 .10.2كارفرما مي تواند در صورت دارا بودن مستخدم رسمي در خدمات موضوع قرارداد با توافق پيمانکار اجازه استفاده از اين
نيروها را با كاهش مبلغ قرارداد (حداقل به ميزان حقوق و مزاياي افراد مذكور) به پيمانکار اعطا نمايد .
 .10.0كارفرما مي تواند در صورت ضرورت در حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي  ،شرايط اختصاصي را كه الزم
مي داند به اين قرارداد الحاق نمايد .كليه الحاقيه هاي قرارداد با امضاي طرفين معتبر خواهد بود .
 .10.4در صورتي كه طرفين قرارداد به هر عنوان مايل به همکاري نباشند ضروريست حداقل يک ماه قبل موضوع را كتباً به طرف
مقابل اعالم و از اينکه طرفين قرارداد اطالع يافته اند اطمينان حاصل نمايند .
 .14تعهدات كارفرما :
 .14.1كارفرما موظف است با اعالم وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر عدم رعايت پرداخت هاي قانوني و حقوق حقه كارگران از
سوي پيمانکار ذيربط كه پس از دو بار اخطار با فاصله صورت مي گيرد با رعايت مقررات مربو نسبت به لغو قرارداد اقدام
نمايد و پس از آن عقد هر گونه قرارداد با پيمانکار مزبور ممنوع مي باشد .
 .14.2كارفرما يک نفر را بعنوان نماينده تام االختيار خود جهت همکاري و ايجاد هماهنگي هاي الزم كتباً به پيمانکار معرفي
نمايد .
 .14.0كارفرما موظف است هزينه هاي انجام خدمات را طبق قرارداد را

موعد از محل اعتبارات تخصيص يافته پرداخت نمايد .

 .14.4كارفرما متعهد مي شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختيار پيمانکار قرار دهد .
 .14.9كارفرما مکلف است ضمانت حسن انجام كار و اجراي كليه تکاليف قانوني و هر نوع پاسخگويي به مراجع ذيربط را از
پيمانکار اخذ نمايد .
 .14.1كارفرما متعهد است نسبت به واريز ماليات متعلقه به حسابهاي مربو در را

موعد مقرر اقدام الزم معمول دارد .

 .19تعهدات پيمانکار :
 .19.1كليه تعهدات پرسنلي مربو به قانون كار بعهده پيمانکار مي باشد و كارفرما جز در اجراي تبصره يک ماده  10قانون كار
هيچگونه تعهدي در اين زمينه نخواهد داشت .
 .19.2در صورتي كه كارفرما متوجه تخلف شركت پيمانکار از انجام تعهدات بند  19-1شود  ،پرداختي به كاركنان را از محل مبلغ
قرارداد از طريق ذيحساب يا مسئول امور مالي حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزينه هاي مديريتي پيمانکار را كاهش
خواهد داد .
 .19.0پيمانکار يک نفر را بعنوان نماينده تام االختيار خود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي الزم در انجام خدمات موضوع
قرارداد كتباً به كارفرما معرفي نمايد .
 .19.4پيمانکار متعهد مي گردد نيروي انساني واجد شرايط  ،امکانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع
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قرارداد به كار گيرد .
 .19.9پيمانکار متعهد مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمانبندي كه به تاييد كارفرما مي رساند انجام دهد .
 .19.1پيمانکار متعهد مي گردد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي نمي باشد .
 .19.7پيمانکار متعهد مي گردد مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق
كارگران رعايت نمايد و هر گونه پاسخگويي به شکايات و اجراي آراء مربو به هيات هاي حل اختالفات كارگري و ساير
تعهدات قانون كار را بعهده بگيرد .
 .19.2پيمانکار حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كالً يا جزاً (اعم از حقيقي يا حقوقي) ندارد .
 .19.5هر گونه تغيير در وضعيت پيمانکار مي بايستي ظرف مدت  9روز كتباً به كارفرما اعالم گردد .
 .19.12پيمانکار مکلف است ماهيانه تصوير ليست پرداخت حقوق و ليست بيمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تاييد سازمان تامين
اجتماعي رسيده است به كارفرما ارائه نمايد .
 .19.11در صورت فسخ  ،لغو يا اتمام قرارداد  ،تسويه حساب قانوني كاركنان (به استثناي كاركنان موضوع بند  10-2همين فرم)
بعهده پيمانکار مي باشد .
 .19.12پيمانکار متعهد مي گردد براي نيروي انساني شركت در موارد ضروري كه به سالمت افراد مربو است كارت سالمت و
بهداشت ارائه نمايد .
 .19.10پيمانکار متعهد مي گردد آموزشهاي تخصصي و حرفه اي الزم را به كاركنان خود (جهت واگذاري كار) بدهد .
 .19.14ضمانت حسن انجام رفتار و اخالق كاركنان و كيفيت انجام كار آنان به عهده پيمانکار است و پيمانکار در مقابل كارفرما
پاسخگوست .
 .19.19پيمانکار موظف به رعايت نظام هاي جاري كارفرما و حفظ اسرار و رعايت نکات ايمني مي باشد .
 .19.11به منظور حسن اجراي قرارداد پيمانکار موظف است درزمان انعقاد قرارداد نسبت به تهيه و ارائه ضمانت انجام تعهدات به
ميزان  12درصد مبلغ كل قرارداد ساليانه (براسا آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي)به نفع كارفرما اقدام نمايد .
 .11نظارت :
 .11.1كارفرما موظف است حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد (حقيقي و حقوقي) واجد شرايط را كه صالحيت آنان
به تاييد باالترين مقام كارفرما رسيده است بعنوان ناظر به طرف قرارداد معرفي نمايد .
 .11.2كليه پرداختها به پيمانکار با تاييد ناظر يا ناظرين صورت مي گيرد .
 .11.0نظارت بر اجراي تعهدات قانوني پيمانکار و كاركنان متبوع آنها با ناظر است .
 .11.4ناظر به كليه كاركنان و واحدها معرفي مي شود تا بر حسن اجراي قرارداد توسط پيمانکار و كارفرما نظارت نمايد و مشکالت
به ناظر منعکس گردد .
 .11.9ناظر بايد مکانيزم اجرايي نظارت را با توجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظر سنجي پيش بيني و اعمال نمايد .
 .11.1در صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانکار  ،كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار
قصور ورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سر باز مي زند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق خود نسبت به
فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربو ) و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و پيمانکار حق هيچگونه اعتراضي را
ندارد .
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 .17شرايط عمومي قرارداد :
 .17.1وجوه مربو به حقوق  ،مزايا  ،حق الزحمه  ،پاداش و ساير پرداختهاي قانوني كاركنان پيمانکار (مطابق ليست تنظيمي
پيمانکار) به حساب بانکي كه در يکي از بانکها با امضاي نماينده پيمانکار افتتاح مي گردد واريز خواهد شد .حساب ياد شده
دولتي نيست و پرداخت از آن صرفاً براي واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان ذيربط و واريز كسور قانوني ليست هاي مربو
شامل ماليات  ،بيمه و غيره خواهد بود اين حساب پس از لغو يا خاتمه قرارداد با امضاي طرفين بسته خواهد شد .
 .17.2پيمانکار موظف به دريافت رسيد حق ماليات و ماليات پرداختي و ساير كسورات قانوني مربو به هر صورت وضعيت از
واحدهاي مربو و سازمان تامين اجتماعي و ارائه آن به كارفرما خواهد بود .
 .17.0كارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني پيمانکار در زمينه قانون كار  ،قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربو
در برابر وزارت كار و امور اجتماعي  ،سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيصالح هيچگونه مسئوليتي ندارد .
 .17.4كارفرما حق هر گونه دخالتي در امور داخلي طرف قرارداد را نظير نحوه مديريت و  . . .از خود سلب مي نمايد .
 .17.9در صورتيکه براسا

گزارش كتبي ناظر  ،پيمانکار در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي كوتاهي و قصور داشته باشد،

در مرحله اول  .....9....درصد از رقم مورد تعهد كسر مي شود .
در مرحله دوم  ....12....درصد از رقم مورد تعهد كسر مي شود .
در مرحله سوم  ....19....درصد از رقم مورد تعهد كسر مي شود .
در مرحله چهارم موضوع در كميته اي با حضور نمايندگان كارفرما  ،پيمانکار و ناظر بررسي و تصميم گيري مي شود .حکم
تصميمات كميته الزم االجرا است( .بديهي است درصد جريمه مي بايست در مرحله انعقاد قرارداد تعيين گردد).
 .17.1در صورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي پيمانکار  ،كارفرما مي تواند به ميزان درصدي از مبلغ قرارداد از محل
طلب ها  ،ضمانت نامه ها و سهرده هاي پيمانکار اخذ خسارت نمايد و مسئوليت هر گونه حوادث ناشي از كار بعهده پيمانکار مي
باشد .
 .17.7هر گونه قرارداد كه نتيجه آن بکارگيري نيروي انساني به هر شکل باشد ممنوع است .
 .12شرايط اختصاصي قرارداد :

.1.81

بخش فني

 .12.1.1پيمانکارموظف است كه براي كارگران كارنامه كاركرد روزانه صادر كند و در اختيار آنان قرار دهد .ناظر مي تواند از ادامه كار
كارگران بدون كارنامه جلوگيري نمايد.
 .12.1.2پيمانکار متعهد است كه عمليات موضوع پيمان را به وسيله افرادي كه دركار خود تخصص و تجربه كافي دارند ،انجام دهد.
 .12.1.0پيمانکار موظف است در مراكز ذخيره اي مورد پيمان از نيروهاي متخصص در زمينه هاي خدمات فني و نگهداري با كيفيت و
كميت قيد شده در جدول تعداد نفرات استاندارد مراكز ذخيره اي استفاده نمايد .نفرات بايد واجد حداقل  2سال سابقه كار در زمينه مورد
نظر و اجراي سيستم تعمير و نگهداري برنامه ريزي شده ) (PMباشند .در صورتي كه تعداد كاركنان در اسناد مناقصه بيش از شرايط
فوق الذكر قيد شده باشد رعايت شرايط مذكور در اسناد ضروري است.
 .12.1.4پيمانکار متعهد است كه هماهنگي الزم را با ديگر پيمانکاران يا گروههاي اجرايي متعلق به كارفرما ،كه به نحوي با موضوع
قرارداد مرتبط هستند ،به عمل آورد .برنامه ريزي چگونگي اين هماهنگي توسط نماينده كارفرما به پيمانکار ابالغ مي شود.
 .12.1.9پيمانکار مکلف است كه در پايان هرماه ،گزارش كامل كارهاي انجام شده در آن ماه را تهيه نمايد .شکل و چگونگي تهيه
گزارش را معاون يا مسئول فني منطقه يا استان معين مي كند .اين گزارش ،شامل فعاليتهاي انجام شده ،ميزان پيشرفت يا تاًخير نسبت
به برنامه زماني ،مشکالت و موانع اجرايي ،ماشين آالت آماده بکار ،تعداد و تخصص نيروي انساني موجود ،تعداد عمليات تعميراتي و
زمان توقف دستگاه ها ،اقدامات اصالحي و پيشگيرانه انجام شده پس از تعمير ،شاخص هاي ماهانه ،ميزان انحراف مقادير شاخصها از
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هدف و اقدامات انجام شده جهت جبران ،ميزان مصرف لوازم يدكي و مصرفي ،لوازم يدكي مورد نياز براي  2ماه آينده و ديگر اطالعات
الزم مي باشد .درصورتي كه جزئيات ديگري نياز باشد ،بنا به درخواست كارفرما ،پيمانکار موظف به ارائه آن است.
 .12.1.1پيمانکار متعهد است كه يک نسخه از دستورالعمل ها ،نمودارها و جدولهاي مربو به كار مانند نمودارهاي مقايسه شاخص ها،
ليست دستگاه ها ،تاسيسات و تجهيزات ،شناسنامه دستگاه ها ،نقشه هاي جانمايي ،ليست موجودي لوازم يدكي و كسري احتمالي،
فهرست عمليات سرويس كاري دوره اي روي هر تجهيز ،دستورالعمل هاي انجام سرويس كاري ها ،دستورالعمل هاي عيب يابي،
دستور العمل هاي تعمير هر دستگاه و  ...را آماده داشته باشد تا در صورت لزوم ،مدير مركز ذخيره اي ،نماينده كارفرما ،ناظر و يا كساني
كه اجازه بازديد از محل را دارند ،از آن استفاده كنند.
 .12.1.7پيمانکار موظف است در ابتداي كار نسبت به تهيه و ارائه طرح كار در مدت  12روز پس از عقد قرارداد اقدام نمايد .طرح كار
گزارش تفصيلي از وضعيت كنوني مركز ذخيره اي مورد پيمان و مقايسه آن با وضعيت مطلوب و اقدامات و روش هاي رسيدن به هدف
ميباشد .وضعيت كنوني و مطلوب بايد بوسيله شاخصهاي عددي مشخص و مقايسه شوند.
 .12.1.2شاخص ها توسط كارفرما تعريف ميشوند در غير اين صورت پيمانکار موظف به معرفي تعاريف مناسب و اخذ تاييد كارفرما
ميباشد.
 .12.1.5مدارك و مستندات كتبي مربو به مراحل انجام عمليات نگهداري و تعميرات كه مبناي تهيه شاخصها ميباشند بايد حفظ و
نگهداري شده و در پايان دوره قرارداد تحويل كارفرما گردد.
 .12.1.12پيمانکار بايد در ابتداي كار نسبت به تهيه ليست كاملي از تجهيزات ،تاسيسات و ماشين آالت به همراه مشخصات فني آنها
اقدام نموده و وضعيت كنوني هر يک را پس از بازبيني كامل مشخص نمايد .اين ليست پس از تاييد كارفرما و پيمانکار دوره گذشته،
ضميمه صورتجلسه تحويل و تحول خواهد گرديد.
 .12.1.11پيمانکار بايد نسبت به بروز رساني ليست و مشخصات تجهيزات در دوره هاي زماني  0ماهه و يا در صورت اضافه شدن تجهيز
جديد به مجموعه و يا بنا به درخواست كارفرما اقدام نمايد.
 .12.1.12پيمانکار موظف است ليست كاملي از لوازم يدكي مورد نياز و همچنين ميزان لوازم يدكي موجود در انبار را در ابتداي كار تهيه
و پس از تاييد كارفرما ضميمه صورتجلسه تحويل و تحول نمايد.
 .12.1.10تهيه لوازم مصرفي و لوازم يدكي پر مصرف بر عهده پيمانکار ميباشد لذا الزم است پيمانکار در حفظ و بکارگيري بهينه ادوات
اهتمام الزم را بعمل آورده نسبت به وجود تعداد كافي از اين لوازم يدكي در انبار اطمينان حاصل نمايد .برخي از موارد در ليست ذيل
آورده شده است:
 .12.1.10.1انواع روغن و گريس و ساير روانکارهاي صنعتي مورد نياز ماشين آالت و ترانس برق
 .12.1.10.2انواع پيچ و مهره و واشروشفت
 .12.1.10.0انواع كاسه نمد ،اُ-رينگ ،سيل و گسکت و فيبر و فنرها
 .12.1.10.4انواع بلبرينگها و رولبرينگها و ياتاقانها
 .12.1.10.9انواع خار و اشهيل و بست وكيليهس
 .12.1.10.1انواع فنرهاي مارپيج ،تخت و ....
 .12.1.10.7انواع ضربه گيرها و روليک ها
 .12.1.10.2انواع تسمه ها و زنجيرها و سيم بکسل
 .12.1.10.5انواع التون و اسهيسر
 .12.1.10.12انواع فيلتر هوا و روغن و سوخت و ضد يخ وانواع چسب مصرفي
 .12.1.10.11انواع شيلنگ و كانکتور هواي فشرده
 .12.1.10.12انواع تبديالت و اتصاالت هيدروليک ،پنوماتيک و تاسيسات وشيلنگ آب
 .12.1.10.10انواع بوبين و شيربرقي هاي پنوماتيک
 .12.1.10.14انواع سيلندر هاي هواي فشرده و كيت هاي تعميراتي آنها
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 .12.1.10.19انواع سنسورهاي مجاورتي ،سطح سنجها و نشاندهنده هاي موقعيت
 .12.1.10.11انواع المپ سيگنالها و LED
 .12.1.10.17انواع شاستي و كليد پنل هاي اپراتوري وشيشه وقفل و دستگيره وتوري درها وپنجره ها
 .12.1.10.12انواع پرشر سوئيچ بکار رفته در تجهيزات مورد قرارداد
 .12.1.10.15انواع فيوز و كنتاكتور و بي متال وسيم وكابل
 .12.1.10.22انواع المپ روشنايي وكليد وپريزوسيم پيچي الکترو موتور ورنگ و رنگ آميزي
 .12.1.10.21لوازم سخت افزاري كامهيوترها و پرينترها

 .12.1.14هر گونه توقف ناشي از فقدان لوازم مصرفي و يدكي موضوع بند 12.1.10بر عهده پيمانکار بوده و خسارت و جريمه مطابق بند
 17.1اعمال خواهد شد.
 .12.1.19در مورد تعميراتي كه به مرور زمان و بر اثر كار ايجاد ميشود و قصوري از طرف پيمانکار صورت نگرفته ،تهيه لوازم يدكي با
اطالع قبلي پيمانکار بر عهده كارفرما خواهد بود .پيمانکار بايد با بازديد دقيق و مستمر از تجهيزات پيش از خرابي كامل نسبت به
شناسايي موارد اقدام و جهت تهيه اقالم يدكي مورد نياز مراتب را به كارفرما اعالم نمايد .برخي از لوازم يدكي كه تهيه آنها در صورت
عدم قصور پيمانکار بر عهده كارفرما است عبارتند از:
 .12.1.19.1تسمه تراتسهورتر و الواتور
 .12.1.19.2زنجير كانواير
 .12.1.19.0ورق ضد سايش
 .12.1.19.4بدنه كانواير و الواتور
 .12.1.19.9كاسه الواتور
 .12.1.19.1درام و ترمز الواتور
 .12.1.19.7الکتروموتور
 .12.1.19.2گيربکس
 .12.1.19.5لوازم اصلي تابلو برق مانند كليد اصلي ،اينورتر ،خازنهاي بانک خازني
 .12.1.19.12موارد ساختماني كه در اثر ضعف نگهداري و كاربري پيمانکار حاصل نشده يا در اثر مرور زمان فرسوده شده اند.
 .12.1.11در صورت بروز توقف ناشي ا ز فقدان لوازم يدكي در صورتي كه نياز به تهيه قطعه يدكي پيش از دو ماه قبل كتبا به كارفرما
ارائه شده باشد توقف بر عهده كارفرما و در غير اين صورت بر عهده پيمانکار بوده و خسارت مطابق برآورد نماينده فني كارفرما از
پيمانکار مطالبه و در صورت نياز از پرداخت هاي آتي يا ضمانت نامه حسن انجام كار پيمانکار وصول خواهد شد .همچنين از حق
مديريت پيمانکار براي دوره ماهانه مزبور طبق آناليز بها به ميزان حداقل  22درصد طبق نظر نماينده كارفرما كسر خواهد شد.
 .12.1.17پيمانکار موظف است بطور منظم نسبت به انجام عمليات نگهداري ،سرويس ،بازديد مستمر ،تشخيص و رفع عيب ،تعميرات
(حسب نياز) و بهسازي (حسب نياز) تجهيزات مکانيکي ،برقي ،الکترونيکي ،تاسيساتي و كليه اجزاء سيلو ،محوطه(ايجاد ونگهداري
فضاي سبز ودرختکاري وهر و زدودن علف هرز وحمل نخاله ها و انجام كليه تعميرات جزيي ساختمان وعمليات ايزوالسيون) و
ساختمانهاي جنبي اقدام نمايد .برخي از تاسيسات مورد نظر عبارتند از:
 .12.1.17.1باسکول
 .12.1.17.2جک تخليه و بيل برقي
 .12.1.17.0حفره تخليه
 .12.1.17.4كانوايرهاي زنجيري و ترانسهورترها
 .12.1.17.9الواتورهاي كاسه اي
 .12.1.17.1انواع نقاله هاي جابجايي غالت مانند ادوات موسوم به استاكر ،البستر و دايناسور
 .12.1.17.7تجهيزات تخليه و بارگيري مانند لودر و تراكتور
 .12.1.17.2ادوات اتاق فرمان ،كامهيوتر ها و سيستم هاي PLC
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 .12.1.17.5ترمو مترها (حرارت سنجها)
 .12.1.17.12تابلو برق ها و تجهيزات اتاق برق
 .12.1.17.11ساختمان سيلو و گالري هاي فوقاني و تحتاني (پايش مستمر وضعيت)
 .12.1.17.12سقف گالري ها ،طبقات ،انبارها و ساختمانهاي اداري و جنبي (پايش مستمر وضعيت)
 .12.1.17.10آسانسورها ،باالبر ها و وينچ ها
 .12.1.17.14ديزل ژنراتورها
 .12.1.17.19دستگاه هاي مربو به سيستم فيلتراسيون و تهويه و تاسيسات
 .12.1.17.11كمهرسورها
 .12.1.17.17سيستم آتش نشاني ،اعالم و اطفاي حريق شامل موتور خانه و چاه و منبع آب ،نازلها ،لوله ها ،شارژکپسولها و ....
 .12.1.17.12ساختمانهاي اداري و ساختمانهاي جانبي و اعياني (پايش مستمر وضعيت)
 .12.1.17.15تاسيسات آبرساني ،گرمايشي و سرمايشي
 .12.1.17.22سيستم هاي روشنايي داخلي و خارجي و محوطه
 .12.1.17.21تمام وسايل موجود در محدود مالکيتي مركز ذخيره اي كه مطابق صورتجلسه تغيير و تحول ،به پيمانکار تحويل شده
و نياز به انجام عمليات نگهداري و سرويس و تعميرات دارند.

 .12.1.12انجام كليه عمليات تعميراتي ،سرويس كاري و نگهداري تجهيزات و تاسيسات برق ،مکانيک و نگهداري و پايش مستمر
ساختمانها در محدوده مركز ذخيره اي مورد پيمان بر عهده پيمانکار است.
 .12.1.15پيمانکار بايد عنوان و شرح عمليات نگهداري  ،روش انجام سرويس كاري ها و روش تشخيص و رفع عيب مربو به هر يک
از تجهيزات موضوع بندهاي 12.1.12و 12.1.17را در ابتداي كار تهيه نموده و پس از تاييد نماينده فني كارفرما ،بصورت مدون در
دستر پرسنل فني خود قراردهد .تاييد كارفرما نافي مسئوليت پيمانکار در قبال صحت و كارايي موارد نخواهد بود و هر گونه آسيب،
خسارت و توقف پيش بيني نشده تجهيزات و تاسيسات كه ناشي از عمليات نگهداري و تعميراتي اشتباه يا ناقص باشد بر عهده پيمانکار
بوده و از محل قيد شده در بند  17.1جبران خواهد شد.
 .12.1.22پيمانکار ضمن التزام به ارائه برنامه نگهداري پيشگيرانه بايد به طور ادواري كارايي برنامه را ارزيابي و در صورت نياز تغييرات
الزم را در آن اعمال نمايد.
 .12.1.21پيمانکار در مورد آن دسته از عمليات نگهداري موضوع ماده  12.1.15كه داراي حساسيت خاص ميباشند براي كم كردن
احتمال خطا و اشتباه بايد نسبت به تدوين دستورالعمل گام به گام براي استفاده پرسنل يا اپراتورهاي فني اقدام نمايد .عمليات حسا
به آن دسته از موارد اطالق ميگردد كه اشتباه در انجام آنها ميتواند باعث ايجاد خطرات جاني ،خسارت هاي مالي قابل توجه و يا توقف
خطو واردات و صادرات گردد .در هر صورت عواقب و مسئوليت بروز هر گونه اشتباه در هنگام انجام عمليات متوجه پيمانکار ميباشد .
پيمانکار بايد تمهيدات الزم براي كاهش احتمال بروز اشتباه را پيش بيني و به كارفرما اعالم نمايد .حداقل موارد حسا مطابق ليست
زير است و بقيه موارد بايد توسط پيمانکار تکميل گردد:
 .12.1.21.1هر گونه عمليات كه روي سيستمهاي هيدروليکي مانند جک تخليه انجام ميگيرد.
 .12.1.21.2هر گونه عمليات كه روي تابلوها و ادوات برقي با ولتاژهاي بيش از  92ولت صورت مي پذيرد.
 .12.1.21.0مواردي كه ميتواند باعث نشست نامتقارن ساختمان سيلوها گردد مانند ترتيب بارگزاري كندوها ،سيستم هاي زهکش و ...
 .12.1.21.4عملياتي كه در ارتفاع باالتر از  9متر انجام ميگيرد.
 .12.1.21.9عملياتي كه در حفره ها ،چاه ها و منهول ها انجام ميگيرد.
 .12.1.21.1عمليات خطرناك مانند تعويض ،تنظيم يا بازديد زنجير يا تسمه كانواير و الواتور.
 .12.1.21.7هر گونه عمليات مرتبط با سيستم فيلتراسيون و غبارگير بدليل وجود خطر انفجار.
 .12.1.22انجام هر گونه عمليات اعم از بازديدهاي روزانه ،هفتگي يا ماهانه و عمليات سرويس كاري و يا تعمير بايد به همراه زمان ،نام
انجام دهنده و ساير مشخصات ،بصورتي كه قابل پيگيري باشند ثبت و بايگاني گردند و پيمانکار موظف است ضمن تضمين صحت
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مندرجات فرمها ،نسبت به ارائه آنها به ناظر ،نماينده فني كارفرما و ساير ناظرين و بازديدكنندگان مجاز اقدام نمايد .مجموعه اين فرمها
در پايان قرارداد به عنوان سوابق بصورت كامل تحويل كارفرما خواهد شد.
 .12.1.20همه تعميرات بايد بر اسا تعميرات استاندارد و متداول و با استفاده از ابزار و قطعات مشخص شده توسط كارخانه سازنده و
يا اقالم مورد نياز با كيفيت يکسان يا باالتر انجام شود.
 .12.1.24پيمانکار موظف است گزارش مکتوبي را حداكثر ظرف مدت دو روز كاري پس از انجام تعميرات تهيه و به كارفرما ارائه نمايد و
در گزارش حداقل موارد تاريخ و زمان اعالم خرابي ،مدت زمان توقف ،زمان صرف شده براي انجام تعميرات ،محل استقرار ،تعميرات
انجام شد ،قطعات مصرف شده و نام تعميركار را قيد نمايد.
 .12.1.29پيمانکار موظف به رعايت نظام آراستگي صنعتي ( )9Sبوده و الزم است تمهيدات الزم در اين زمينه از قبيل آموزش پرسنل،
نظارت ،تهيه دستور العمل هاي الزم و  ...را در نظر بگيرد.
 .12.1.21پيمانکار موظف است براي هر يک از دستگاه ها و موارد موضوع بند  12.1.12پرونده اي شامل مشخصات و سوابق فني ،نقشه
ها ،كاتالوگ ها ،دستورالعمل ها ،ليست قطعات و لوازم يدكي ،روشهاي عيب يابي و رفع عيب ،عمليات سرويس و تعمير انجام گرفته و
ساير اطالعات مربوطه را تشکيل دهد .در صورت موجود بودن مدارك و سوابق قبلي كارفرما موظف به ارائه آنها جهت استفاده پيمانکار
مي باشد .پرونده ها در پايان قرارداد به عنوان سوابق تحويل كارفرما خواهند شد.
 .12.1.27پيمانکار موظف است نسبت به تدارك اشتراك اتصال به اينترنت با سرعت مناسب اقدام نمايد.
 .12.1.22در صورت درخواست كارفرما ،پيمانکار موظف است گزارشات خود را از روشهايي غير از نامه كتبي به كارفرما ارسال نمايد .از
جمله اين روشها ميتوان به ارسال از طريق پست الکترونيکي ،ارسال از طريق نرم افزارهاي اينترنتي و دورنگار اشاره نمود ،لذا در
صورت تقاضاي كارفرما تهيه بستر مناسب بر عهده پيمانکار است.
 .12.1.25در صورت درخواست كارفرما براي استفاده از روش ،سيستم يا نرم افزاري خاص براي ثبت و كنترل امور مربو به نگهداري و
تعميرات موارد موضوع بند  12.1.12پيمانکار موظف به استفاده از سيستم مورد نظر كارفرما خواهد بود .استفاده همزمان پيمانکار از
سيستم ديگر براي انجام ،ثبت ،تحليل و كنترل امور مربو به نگهداري تجهيزات در صورتي كه خللي به مطالبات كارفرما وارد نکند
بال اشکال است.
 .12.1.02پيمانکار موظف است دياگرام (نمودار فرايند) بروز رساني شده مركز ذخيره اي را تهيه و جهت استفاده پرسنل در محل هاي
مناسب نصب نمايد.
 .12.1.01هر گونه جابجايي قطعات و ماشين آالت و تغيير دياگرام بايد با كسب مجوز كتبي از كارفرما باشد.
 .12.1.02به منظور ارزشيابي كيفيت خدمات انجام شده توسط پيمانکار ،فرمهاي ارزشيابي كيفيت خدمات فني ،آزمايشگاهي و ساير
خدمات هر سه ماه يکبار توسط ناظر تکميل و جهت بررسي به دفتر فني و مهندسي شركت مادر تخصصي ارسال ميگردد .نتايج
ارزشيابي ها در ارزيابي هاي آينده شركت پيمانکار دخيل خواهد بود.
 .12.1.00عالوه بر عمليات فني ذكر شده در بند هاي گذشته ،راهبري و بهره برداري از سيستم هاي موجود جهت عمليات تخليه و
بارگيري ،اعم از باسکول ،جک تخليه ،بيلهاي مکانيکي و ساير ماشين آالت و تجهيزات و تاسيسات مركز ذخيره اي بر عهده پيمانکار
است.
 .12.1.04انجام سرويس باسکولها به صورت كامل حداقل چهار بار در سال و كاليبره و استاندارد نمودن آن به عهده پيمانکار است كه
يکبار آن حتما قبل از شروع فصل خريد بايد باشد.
 .12.1.09انجام سرويس آسانسورها بايد مطابق استانداردهاي معتبر ملي و با كسب مجوز و تاييد از مراجع بازرسي معتبر و با انجام بيمه
معتبر بر عهده پيمانکار خواهد بود .پيمانکار بايد تمام تجهيزات مربو به آسانسورها را بازرسي  ،آزمايش  ،تعمير و نگهداري نمايد تا از
عملکرد مطمئن و ايمن آنها اطمينان حاصل شود.
 .12.1.01پيمانکار موظف به استفاده از لبا متحد الشکل همراه با آرم شركت و كارت شناسايي و لوازم ايمني الزم و رعايت كليه
قوانين و آئين نامه هاي مربو به حفاظت فني و بهداشت حرفه اي و تجهيزات ايمني ميباشد.
 .12.1.07پرداخت هزينه تلفن ،نفت ،گاز و گازوئيل به عهده پيمانکار ميباشد .بخشهايي كه در فرايند تحويل و تحول به پيمانکار تحويل
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نشده اند از اين امر مستثنا هستند.
 .12.1.02پرداخت هزينه آب و برق مصرفي با رعايت نرم مصرف و ارائه فيش صادر شده توسط شركت هاي ذيربط به عهده پيمانکار
است.
 .12.1.05پيمانکار موظف است نسبت به بررسي و مقايسه آمار ساليان گذشته قبوض آب و برق اقدام نمايد و در صورت افزايش نرخ
مصرف ريشه ها و داليل را تحليل و بررسي و نسبت به مرتفع نمودن آنها اقدام و مراتب را در قالب گزارش ماهانه به كارفرما ارائه
نمايد.
 .12.1.42در صورت وجود اضافه مصرف آب و برق كه ناشي از قصور و اهمال پيمانکار باشد پيمانکار ملزم به مسترد نمودن مبلغ تعيين
شده توسط ناظر فني كارفرما ميباشد و در صورت لزوم مبلغ از صورتحساب يا محل ضمانت نامه وصول خواهد شد .از موارد اهمال
قصور در نگهداري خازن ها و وجود برق راكتيو در قبوض برق ميباشد كه مبلغ آن بايد تماما توسط پيمانکار پرداخت گردد  .تشخيص
موارد قصور با نماينده فني كارفرما يا دفتر فني و مهندسي شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران خواهد بود.
 .12.1.41پيمانکار موظف است تمام ابزار و وسايل مورد نياز براي انجام امور فني و ساير امور مرتبط به موضوع قرارداد از جمله موارد
قيد شده در اسناد من اقصه را تهيه نمايد .پيمانکار ضمن بازديد از مركز ذخيره اي به تمام ابزار موجود و ابزار مورد نياز براي انجام
تعهدات وقوف كامل دارد و تمامي وسايل و ابزار مورد نياز را تهيه مينمايد .در صورت وجود ابزار در مركز ذخيرهاي پيمانکار ضمن
استفاده از آنها بايد هزينه هاي سربار مربو را از آناليز بها حذف و مابه التفاوت را به كارفرما مسترد نمايد .هر گونه استفاده از وسايل و
ابزار با كسب مجوز از كارفرما و انجام عمليات تحويل و تحول قابل انجام است.
 .12.1.42نگهداري  ،تعمير و سرويس ماشين آالت مکانيکي  ،برقي و الکترونيکي  ،تاسيسات منصوبه در سيلوها اعم از سيستم تهويه ،
فيلترها  ،هواكشها  ،آسانسور  ،تسمه نقاله ها و كانوايرها  ،الواتورها و الکتروموتورها و گيربکسها  ،ترمومترهاي حرارتي  ،ارتفاع سنجها ،
سيستم هاي پي ال سي  (PLC) ،تابلوهاي برقي  ،تاسيسات گرمايشي و سرمايشي  ،آب رساني و آتش نشاني  ،باسکولها  ،جک
تخليه  ،ديزل ژنراتورها و روشنايي سيلو و محوطه و اساساً كليه وسايل موجود كه طبق ليست در ارتبا با نگهداري و خدمات فني
مورد نياز سيلو در اختيار پيمانکار قرار داده مي شود (با اجراي سيستم تعمير و نگهداري برنامه ريزي شده  ) PMو نگهداري
ساختمانهاي جانبي و اعياني و ساختمانهاي اداري با طرف پيمانکار است.
در اجراي بند فوق انجام موارد ذيل داراي اهميت ويژه مي باشد :
 .12.1.40پيمانکار موظف است نسبت به سرويس منظم و مرتب دستگاههاي فوق الذكر از قبيل روغن كاري  ،گريسکاري و غيره اقدام
و عمليات انجام شده را در كارت مخصوص سرويس ثبت و در پايان هر ماه اطالعات ثبت شده را جمع آوري و به صورت گزارش
ماهيانه به كارفرما ارائه نمايد( .در قالب سيستم تعمير و نگهداري برنامه ريزي شده ) PM
 .12.1.44به منظور جلوگيري از انفجار و آتش سوزي پيمانکار موظف است نسبت به كنترل و سرويس مرتب سيستم فيلتراسيون سيلو
(جذب گرد و غبار) اقدام و از عملکرد صحيح آن مطمئن و در صورت اشکال  ،سريعاً نسبت به رفع مشکل اقدام نمايد .
 .12.1.49پيمانکار موظف است نسبت به نظافت كليه دستگاهها و ماشين آالت و تجهيزات برقي و تابلوهاي برق اقدام نمايد .
 .12.1.41پيمانکار موظف است نسبت به كنترل مرتب ياتاقانها  ،بلبرينگها  ،گيربکسها و الکتروموتورها از طريق آمهرگيري اقدام و
اطالعات دريافتي را در كارت سرويس مربو به همان دستگاه ثبت نمايد .
 .12.1.47پيمانکار مي بايست مرتباً سيستم ايمني و آتش نشاني را كنترل و در صورت اشکال سريعاً نسبت به رفع آن اقدام نمايد .
 .12.1.42در صورت عدم توجه پيمانکار نسبت به نگهداري و سرويس دستگاهها و ايجاد خسارت به دستگاهها  ،ساختمانها  ،پيمانکار
مي بايست نسبت به جبران خسارت از نظر تهيه قطعه و تعمير و راه اندازي دستگاهها اقدام نمايد( .مالك عمل نظر ناظر يا ناظرين
كارفرما مي باشد).
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 .12.1.45در صورت قصور و توقف غيرمجاز و اخالل در صادرات و واردات گندم پيمانکار مي بايست نسبت به جبران خسارت وارده بر
مبناي واردات و صادرات روزانه گندم اقدام نمايد( .مالك عمل نظر ناظر يا ناظرين كارفرما مي باشد).
 .12.1.92در صورت خرابي دستگاه پيمانکار موظف است علت خرابي و نوع خرابي آن را در كارت مخصوص سرويس ثبت نمايد .
 .12.1.91انجام نظافت كامل سيلو و اطراف حفره تخليه و محوطه بعهده پيمانکار مي باشد .
 .12.1.92تهيه ابزار و لوازم كارگاهي از قبيل انواع آچار مورد نياز مانند اهم متر  ،آمهرمتر  ،دستگاه جوش  ،دلر  ،سنگ فرز و ابزارهاي
قيد شده در اسناد مناقصه و هر گونه ابزار ديگري كه در روند كار مورد نياز خواهد بود به عهده پيمانکار مي باشد .
 .12.1.90انجام كليه تعميراتي كه در دوره قرارداد براي دستگاهها و ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز است بعهده پيمانکار مي باشد .
 .12.1.94رعايت نکات ايمني و جلوگيري از بروز حوادث و خطرات احتمالي بعهده پيمانکار بوده و بايستي تدابير و پيش بيني هاي الزم
را در خصوص نگهداري و بهره برداري صحيح و اصولي از تجهيزات و ماشين آالت سيلو بعمل آورد .بديهي است جبران هر گونه
خسارات ناشي از عدم رعايت نکات ايمني و فني بعهده پيمانکار مي باشد( .استفاده از لبا متحدالشکل همراه با آرم شركت و كارت
شناسايي و ساير لوازم و تجهيزات ايمني پرسنل الزامي است).
 .12.1.99پيمانکار ملزم به ارايه برنامه نگهداري پيشگيرانه است و بايد به طور ادواري كارايي برنامه را ارزيابي و در صورت نياز  ،تغييرات
الزم را در آن اعمال نمايد .
 .12.1.91در صورت بروز هر گونه خسارتي كه ناشي از قصور و سهل انگاري عوامل پيمانکار در حفظ و نگهداري تاسيسات مورد اشاره
باشد  ،كارفرما مي تواند راساً نسبت به جبران خسارت از محل سهرده هاي حسن انجام كار و ساير تضمينهاي پيمانکار اقدام كند .
 .12.1.97در صورتي كه قسمتي از امور مربو به تاسيسات  ،با كيفيت مطلوب انجام نشود و پيمانکار به هر دليل نتواند در مهلت مقرر
نسبت به رفع نقص يا نواقص موجود اقدام كند  ،كارفرما مي تواند ضمن ارجاع كار به غير  ،هزينه هاي اجراي آن را محاسبه و به
اضافه  %19جريمه از پرداختهاي به پيمانکار كسر كند .
 .12.1.92پيمانکار مکلف است تمامي اقداماتي را كه براي بهره برداري بهتر از تاسيسات و تجهيزات  ،كارآيي و افزايش ايمني و طول
عمر آنها مورد نياز است به طور كتبي به كارفرما اعالم كند .
 .12.1.95كارفرما موظف است تمهيدات الزم براي برگزاري جلسه تحويل و تحول با حضور پيمانکار قبلي ،نمايندگان و ناظرين كارفرما
و پيمانکار برنده مناقصه را آماده كند و ليست ماشين آالت و تجهيزات و شرايط فني دستگاه و تجهيزات از نظر سالم بودن بررسي و به
عنوان تحويل و تحول صورتجلسه شود .موارد در پايان قرارداد طبق اين صورتجلسه از پيمانکار تحويل گرفته ميشود و موارد نقص و
خسارت توسط پيمانکار پرداخت و يا از محل مطالبات يا ضمانت نامه هاي پيمانکار برداشت خواهد شد.
 .12.1.12برنامه ريزي و نظارت بر ورود و خروج كاال و تهيه اوراق ورود و خروج كاال بر عهده پيمانکار است.
 .12.1.11كار نظارت بر امور فني نگهداري و بهره برداري از تاسيسات ذخيره اي بعهده مدير فني يا كارشنا فني سيلو و يا انبار و يا
شخص معرفي شد از طرف كارفرما بعنوان ناظر كارفرما مي باشد.
 .12.1.12ناظر يا ناظرين معرفي شده از طرف كارفرما وظيفه دارند بر نحوه كار پيمانکار در امور سرويس و نگهداري و تعميرات و آماده
سازي ماشين آالت  ،تجهيزات و تاسيسات مکانيکي و برقي و ساختمان و به طور كلي بر روند فعاليت پيمانکار نظارت داشته باشند و
در صورت لزوم تذكرات و راهنماييهاي الزم را به پيمانکار ارائه نمايند .
 .12.1.10ناظرين وظيفه دارند گزارشهاي ارسالي از طرف پيمانکار را به دقت بررسي و صحت و سقم آن را مطلع و سهس گزارشهاي
مورد نظر را همراه با نتيجه بررسي به معاون يا مدير فني شركت منطقه اي ارائه نمايند .
 .12.1.14معاون يا مدير فني شركت منطقه اي وظيفه دارد بعنوان سرناظر از طريق اخذ گزارش ماهيانه مربو به عمليات سرويس و
نگهداري و بهره برداري از سيلوها و انبارها و كليه واحدهاي ذخيره سازي حوزه خود  ،بر كليه فعاليتهاي مربو به امور فني نظارت و
كنترل كامل داشته و ضمن انجام بازديدهاي دوره اي و ماهيانه از تاسيسات ذخيره اي  ،مراتب را بررسي و نسبت به ارائه رهنمودهاي
الزم در جهت حل مشکالت و بهبود امور فني در قالب دستوركار به پيمانکار اقدام نمايد .
 .12.1.19سرناظر وظيفه دارد كليه گزارشهاي ارسالي از طرف پيمانکار را جمع آوري و پس از بررسي  ،هر سه ماه يکبار  ،در قالب
فرمهاي ارزيابي عملکرد پيمانکار پس از تاييد مديرعامل منطقه به حوزه فني و مهندسي شركت بازرگاني دولتي ايران ارسال نمايد .
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 .12.1.11حوزه فني و مهندسي شركت بازرگاني دولتي ايران مي تواند با انجام بازديدهاي دوره اي و موردي بر نحوه فعاليت پيمانکاران
نظارت نموده و چنانچه فعاليت پيمانکار رضايت بخش نباشد  ،به موضوع رسيدگي نمايد .كارفرما با هر گونه قصور يا سهل انگاري
احتمالي برخورد قانوني خواهد نمود  .در صورت عدم رعايت بندهاي قرارداد تذكرات الزم به صورت مکتوب به پيمانکار ابالغ ميگردد و
در صورت عدم توجه پيمانکار به تذكر صادر شده ،كارفرما در مورد اخذ جريمه ،خسارت يا فسخ قرارداد اقدام خواهد نمود .هزينه هايي
كه فسخ قرارداد به كارفرما تحميل ميکند به عنوان خسارت قصور بر عهده پيمانکار بوده و در صورت عدم پرداخت از محل تضمين
هاي پيمانکار وصول خواهد شد.
 .12.1.17در امور مربو به پرداخت دستمزد  ،تعميرات  ،جريمه و تشخيص قصور و اهمال پيمانکار و همچنين زمان انجام تعميرات
كلي و جزئي  ،مالك تصميم گيري نظر ناظرين كارفرما خواهد بود .
 .12.1.12ناظر وظيفه دارد نظارت مستمر بر نيروهاي پيمانکار از نظر كمي و كيفي داشته باشد و در صورت عدم تعهد پيمانکار نسبت به
استقرار نيروي كافي ،موضوع را گزارش تا از حق الزحمه پيمانکار به نسبت استقرار نيرو به اضافه  %19كسر يا در صورت تشخيص
كارفرما نسبت فسخ قراداد اقدام گردد .

 .1.81بخش كنترل كيفي
 .12.2.1تحويل گيري گندمهاي داخلي
 .12.2.1.1تحويل گيري گندمهاي داخلي از كشاورزان در قالب خريد تضميني بر اسا مشخصات كيفي خريد  ،ابالغي توسط
كارفرما.
 .12.2.1.2انجام عمليات آزمايشگاهي شامل نمونه برداري  ،تعيين افت  ،رطوبت و سياهک زدگي (براسا استانداردهاي ملي
شماره 124و 2227و0224و)0220
 .12.2.1.0تجهيزات الزم در مراكز خريد شركت در بخش كنترل كيفي در زمان تحويل گيري گندم به شرح زير مي باشد:
 .12.2.1.0.1اتاق مخصوص تعيين افت با تهويه مناسب دستگاه خنک كننده  ،گرم كننده و يخچال (در صورتي كه در محل موجود
نباشد)
 .12.2.1.0.2كامهيوتر و پرينتر جهت ثبت نتايج و ذخيره اطالعات مربوطه – يک دستگاه از هر كدام
 .12.2.1.0.0بامبوي نمونه برداري  1/9و  2متري در هر مركز خريد –  0عدد از هر نوع
 .12.2.1.0.4ميز مخصوص افت و متعلقات مربوطه در اتاق افت – دو عدد
 .12.2.1.0.9الک هاي  1*1ميليمتري و  2*2ميليمتري – حداقل  0عدد از هر نوع
 .12.2.1.0.1دستگاه رطوبت سنج -يک دستگاه (در صورتي كه در محل موجود نباشد)
 .12.2.1.0.7لوپ دستي جهت مشاهده حشرات ريز  0عدد
 .12.2.1.0.2چراغ روميزي – دو عدد

 .12.2.2ذخيره سازي گندم در سيلوها و انبارها
 .12.2.2.1رعايت استاندارد ملي شماره  0525مربو به آئين كار نگهداري غالت
 .12.2.2.2استعمال سموم ضدعفوني مطابق دستورالعملهاي مركز پژوهشهاي غالت ،اعم از پاشيدني (سموم مايع) جهت ضدعفوني
انبارهاي خالي و سموم تدخيني (گازي) بر عهده پيمانکار است .با توجه به اينکه ميزان سموم مورد نياز بصورت دقيق قابل پيش
بيني نميباشد و باتوجه به قيمت باالي سموم و نيز اينکه سموم از طرف پژوهشکده غالت بصورت عمده تهيه و در اختيار مناطق
گذاشته ميشود لذا بهاي سموم از ليست برآورد هزينه حذف و سموم توسط كارفرما در اختيار پيمانکار قرار خواهد گرفت .در صورتي
كه به هر دليل تهيه سموم از طرف كارفرما با مشکل مواجه گرديد پيمانکار موظف است سمومي كه مشخصات فني آن توسط
مركز پژوهشهاي غالت تاييد گرديده را در اسرع وقت و با اطالع و هماهنگي كامل كارفرما تهيه كرده و كارفرما هزينههاي خريد
سموم را به پيمانکار پرداخت خواهد نمود.
 .12.2.2.0جلوگيري از هرگونه صدمه ديدگي كاال (اعم از آلودگي به آفات انباري  ،قارچي و كهکي و تغيير شرايط گندم) و تحويل
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كاالي سالم در هنگام خروج از سيلوها و انبارهاي تحت پيمان ضمناً شرح استانداردهاي مورد اشاره و همچنين روشهاي آزمون در
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و يا مركز پژوهشهاي غالت موجود مي باشد .
 .12.2.0نيروي انساني در امور كنترل كيفي جهت سيلوها و انبارهاي دائم
 1 .12.2.0.1نفر كارشنا رشته صنايع غذايي و يا گياههزشکي (حفاظت از گياهان(
 1 .12.2.0.2نفر كاردان در رشته هاي مرتبط
 1 .12.2.0.0نفر تکنسين و نمونه بردار
 .12.2.4ناظر
كارشناسان متخصص و آزمايشگاهي شركتهاي غله و خدمات بازرگاني استانها مسئوليت نظارت بر عملکرد موارد مربو به كنترل
كيفي را با بهره گيري از دستورالعمل ها و رهنمودهاي مركز پژوهشهاي غالت عهده دار خواهند بود .
مركز پژوهشهاي غالت ضمن بازديد از مراكز ذخيره اي و آزمايشگاهي شركتهاي منطقه اي  ،نظارت عالي بر امور كنترل كيفي
شركتهاي منطقه اي را عهده دار مي باشد و اختالف في مابين كارفرما و پيمانکار در موارد مربو به كنترل كيفي را داوري خواهد
نمود .
.12.2.9پيشنهادها
-1استفاده از نيروهاي كنترل كيفي متخصص و با تجربه علمي و عملي مرتبط توسط پيمانکار
-2مستند سازي و نگهداري نتايج آزمايشگاهي – گزارش بازرسي ضد عفوني –اختالل....در دفاتر آزمايشگاهي
-0رعايت موازين و دستور العملهاي بهداشتي و نظافتمحيطسيلوها و انبارها و ماشين آالت و ....
-4رعايت استاندارد هاي مورد عمل ودستور العملهاي كيفي توسط پيمانکار در زمينه خريد -نگهداري – ضد عفوني و اختال
-9اقدامات موثر در جهت حفظ كيفيت و سالمت گندمهاي صادره و وارده از مراكز ذخيره سازي

 .1.83ساير شرايط
 .12.0.1نشاني محل انجام خدمات موضوع قرارداد:
 .12.0.2اسناد و مدارك:
اين پيمان  ،شامل اسناد و مدارك زير است
 .12.0.2.1مشخصات قرارداد (موافقت نامه پيمان)
 .12.0.2.2شرايط عمومي
 .12.0.2.0شرايط اختصاصي
 .12.0.2.4گزارش شناخت پروژه
 .12.0.2.9ساير مدارك و مفاد موجود در اسناد مناقصه
توضيحاً اعالم ميگردد كه مواد الحاقي به قرارداد كه مربو به شرايط ويژه كارفرما و مواردي چون شرايط غير مترقبه ميباشد
بعنوان بخشي از قرارداد تلقي گرديده و مفاد آن همانند ساير مواد الزم االجرا خواهد بود .بديهي است مواد مندرج در شرايط
اختصاصي نميتواند مغاير و نافي مفاد آئين نامه معامالت دولتي تصويبنامه شماره /02021ت 27921هت مورخ  21/5/9و آئيننامه
تضمين براي معامالت دولتي (تصويبنامه شماره /42591ت 22450هت مورخ  )22/2/11باشد .
 .12.0.0اسناد تکميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان  ،به پيمانکار ابالغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي گردد نيز
جزو اسناد و مدارك پيمان به ش مار مي آيد  .اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود  .اين اسناد  ،ممکن است
به صورت رويه هاي اجرايي ،دستور العمل ،دستور كار ،صورت مجلس ،مشخصات فني و نقشه باشد.
 .12.0.4در صورت وجود دوگانگي بين اسناد و مدارك پيمان ،متن پيمان بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد .هر گاه دوگانگي
مربو به مشخصات فني باشد ،اولويت با مشخصات فني شرايط اختصاصي است.
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 .12.0.9درموارد صدور دستور كار شفاهي از سوي نماينده كارفرما ،پيمانکار مي تواند درخواست ابالغ كتبي آنها را بنمايد و نماينده
كارفرما نيز موظف است كه دستوركارها را كتبي به پيمانکار ابالغ كند ،در غير اين صورت ،اين دستوركارها براي پيمانکار معتبر
نيست.
 .12.0.1پيمانکار تاًييد مي نمايد تمام اسناد و مدارك مربو به قرارداد را مطالعه نموده و از مفاد آن كامال ً آگاه شده است.
 .12.0.7پيمانکار تاًييد مي نمايد محل اجراي كار را ديده و بررسي كرده و از وضعيت آب و هوا ،بارندگي و امکان اجراي كار در فصلهاي
مختلف سال ،با توجه به آمار  22سال پيش از تاريخ ارائه پيشنهاد قيمت و در نظرگرفتن مدت اجراي كار ،اطالع يافته است.
 .12.0.2پيمانکار تاًييد مي نمايد از قوانين و مقررات مربو به كار ،بيمه هاي اجتماعي ،مالياتها ،عوارض و ديگر قوانين و مقررات ،كه تا
تاريخ تسليم پيشنهاد معمول و مجرا بوده است ،كامالً مطلع بوده و متعهد است كه همه آنها را رعايت كند .در هر حال ،مسئوليت
عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده ،برعهده پيمانکار است و پيمانکار متعهد ميگردد مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي را
در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شکايات و اجراي آراء مربو
به هياتهاي حل اختالفات كارگري و ساير تعهدات قانون كار را به عهده بگيرد.
 .12.0.5كارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمينه قانون كار  .قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربو در برابر
وزارت كار وامور اجتماعي  .سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط وذيصالح هيچگونه مسئوليتي ندارد.
 .12.0.12پيمانکار مسئول كليه پرداختهاي كارگران اعم از حقوق ،پاداش ،اضافه كار و  ....ميباشد و حق هيچ گونه مطالبه اي از كارفرما
در اين خصوص مازاد بر رقم پرداختي قرارداد را ندارد.
 .12.0.11پيمانکار موظف به آماده بکار نگهداشتن خطو واردات و صادرات و تاسيسات و تجهيزات موضوع قرارداد در تمام ايام
بخصوص در فصل خريد بوده و كارفرما مسئوليتي در قبال نوع و زمان و چگونگي عمليات انجام گرفته نداشته و در صورتي كه
پيمانکار مجبور به انجام فعاليت در شب براي حفظ آمادگي تجهيزات گردد پرداخت حقوق و اضافه كار مربو به كار در شب بر
عهده پيمانکار است .در صورت اعالم كارفرما براي تحويل گيري محموله غالت در شب ،هزينه حضور پرسنل متصدي تخليه
گندم در ساعت غير كاري طبق قانون كار و در قالب بند  10.1توسط كارفرما پرداخت خواهد شد .پرداخت هزينه كار در شب
منحصر به متصديان تخيله و با دستور كتبي كارفرما قابل اجراست.
 .12.0.12پيمانکار نبايد كاركنان شاغل كارفرما ،وزارتخانه ها ،سازمانها و شركتهاي دولتي و شهرداريها را بدون اجازه مسئوالن ذيربط
استخدام نمايد .همچنين پيمانکار بايد از به كار گماشتن اشخاصي كه استخدام آنها از نظر وظيفه عمومي مجاز نيست ،خودداري
كند.
 .12.0.10كارفرما موظف است با اعالم وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر عدم رعايت پرداخت هاي قانوني و حقوق حقه كارگران از
سوي پيمانکار ذيربط كه پس از دو بار اخطار با فاصله صورت مي گيرد با رعايت مقررات مربو نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد و
پس از آن عقد هر گونه قرارداد با پيمانکار مزبور ممنوع مي باشد.
 .12.0.14وجوه مربو به حقوق  ،مزايا  ،حق الزحمه  ،پاداش و ساير پرداختهاي قانوني كاركنان پيمانکار (مطابق ليست تنظيمي
پيمانکار) به حساب بانکي كه در يکي از بانکها با امضاي مشترك نماينده كارفرما و نماينده پيمانکار افتتاح مي گردد واريز خواهد
شد .حساب ياد شده دولتي نيست و پرداخت از آن صرفاً براي واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان ذيربط و واريز كسور قانوني
ليست هاي مربو شامل ماليات  ،بيمه و غيره خواهد بود اين حساب پس از لغو يا خاتمه قرارداد با امضاي طرفين بسته خواهد
شد.
 .12.0.19پيمانکار متعهد است كه دستمزد كارگران خودرا طبق قانون كار مرتبا ًپرداخت كند .درصورتي كه در پرداخت دستمزد كارگران
تاًخيري پيش آيد ،نماينده كارفرما به پيمانکار اخطار مي كند كه طلب كارگران را پرداخت نمايد .درصورت استنکاف پيمانکار،
كارفرما مي تواند دستمزد كارگران را براي ماه يا ماههايي كه صورت وضعيت آن به پيمانکار پرداخت شده است ،طبق كارنامه
هاي كارگري كه در دست كارگران و داراي امضاي رئيس كارگاه است ،باتوجه به پرداختهاي علي الحساب كه به آنها شده است،
باحضور نماينده كارفرما و پيمانکار ،از محل مطالبات پيمانکار پرداخت كند و مبلغ پرداختي را به اضافه  19درصد ،به حساب بدهي
پيمانکار منظور نمايد و اگر مطالبات پيمانکار كافي نباشد ،از محل تضمينهاي پيمانکار تاًمين كند .درصورتي كه نماينده پيمانکار ،با
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وجود اخطار مدير طرح ،از حضور براي پرداختها خودداري كند ،كارفرما پرادخت مزبور را انجام مي دهد ،بدون اينکه پيمانکار حق
اعتراضي بر اين عمل و مبلغ پرداختي و تعداد كارگران و ميزان استحقاقي آنان داشته باشد .درصورت تکرار تاًخير در پرداخت
دستمزد كارگران به مدت پيش از يک ماه ،براي ماهي كه صورت وضعيت آن پرداخت شده است ،كارفرما مي تواند پيمان را فسخ
نمايد.
 .12.0.11پيمانکار موظف است تا حد ممکن ،كارگران مورد نياز خود را از بين ساكنان منطقه اجراي كار ،كه صالحيت انجام كارهاي
موضوع پيمان راداشته باشند ،انتخاب كند و به كار گمارد.
 .12.0.17شركت طرف قرارداد مکلف است ماهيانه تصوير ليست پرداخت حقوق و ليست بيمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تاييد
سازمان تامين اجتماعي رسيده است به كارفرما ارائه نمايد.
 .12.0.12به غير از سيستم حضور و غياب مستقر از طرف كارفرما در محل مركز ذخيره اي ،پيمانکار موظف به حضور و غياب پرسنل
خود و ثبت و اعالم نتايج به ناظران كارفرما ميباشد و در صورت عدم صحت گزارشات كه توسط ناظر تشخيص يا تاييد گردد
كارفرما در راستاي بند هاي  11.1و  17.9و  17.1مختار به فسخ قرارداد يا اخذ جريمه تا  92درصد مبلغ پرداختي ماهانه طبق
قرارداد بدون نياز به تذكر و تکرار خواهد بود.
 .12.0.15پيمانکارموظف به اجراي مقررات بيمه هاي درماني و اجتماعي ،مقررات و دستورالعملهاي حفاظت فني و بهداشت كار است.
 .12.0.22دراجراي اين پيمان ،پيمانکار در مقابل كارفرما مسئول اعمال كاركنان خود است ،هرگاه كاركنان وكارگران پيمانکار و
پيمانکاران جزء ،صالحيت الزم براي انجام كار مربو را نداشته باشند يا باعث اختالل نظم كارگاه شوند ،نماينده كارفرما يا ناظر،
مراتب را براي بار اول به رئيس كارگاه تذكر مي دهد ،و درصورت تکرار ،مي تواند از پيمانکار بخواهد كه متخلفان را از كار بركنار
كند .دراين صورت پيمانکار مکلف به اجراي اين دستور است وحق ندارد بركنارشدگان را بارديگر در همان كارگاه به كار گمارد.
اجراي اين دستور از مسئوليتهاي پيمانکار نمي كاهد و ايجاد حقي براي او نمي كند.
 .12.0.21تاًمين نيروي انساني ،مصالح و تجهيزات ،ماشين آالت و ابزار به عهده پيمانکار است ،مگر آنکه در اسناد و مدارك پيمان،
ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد.
 .12.0.22پييمانکار از روز تحويل كارگاه تا روز اتمام كار  ،مسئول حفظ و نگهداري كارهاي انجام شده ،مصالح ،تحهيزات ،ماشين آالت
و ابزار ،تاًسيسات و بناهايي مي باشد كه زير نظر و مراقبت او قراردارد ،و به همين منظور ،اقدامات الزم را براي نگهداري و
حفاظت آنها در داخل كارگاه در مقابل عوامل جوي و طغيان آب رودخانه ها و سرقت و حريق و مانند اينها به عمل مي آورد.
 .12.0.20پيمانکار تاًييد مي نمايد در تهيه پيشنهاد قيمت ،سود مورد نظر خود و تمام هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي باال را درنظر
گرفته و بعداً از هيچ بابت ،حق درخواست اضافه پرداختي ندارد .پيمانکار تاًييد مي نمايد كه هنگام تسليم پيشنهاد ،مطالعات كافي
انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است كه بعدا ً در مورد آن استناد به جهل خود نمايد.
 .12.0.24با عنايت به مفاد و مندرجات بندهاي  19.2و  11.1پيمانکار به هيچ عنوان حق واگذاري اين قرارداد به غير را ندارد ولي در
صورت نياز ميتواند با رعايت شرايط و ضوابط قرارداد و مجوز كتبي كارفرما از خدمات افراد يا شركت هاي متخصص استفاده كند.
بديهي است كه موا فقت كارفرما به هيچ وجه از مسئوليت پيمانکار در قبال امور انجام شده توسط طرف ثالث نميکاهد و پيمانکار
مسئول مستقيم تمام موارد انجام شده در مركز ذخيره اي است .پيمانکار حق هيچ گونه مطالبه در ازاي استفاده از خدمات طرف
ثالث ندارد .در صورت درج هزينه خدمات طرف ثالث در آناليز قيمت ،به تناسب مبلغ پرداختي از تعداد كاركنان شاغل در مركز و
ميزان حق مديريت و حق باال سري پيمانکار كسر خواهد شد .تشخيص ميزان دقيق كسورات با دفتر فني و مهندسي به عنوان
دبيرخانه كارگروه شركت بازرگاني دولتي ميباشد.
 .12.0.29واگذاري امور نگهباني ،اداري و نقليه به شركتهايي كه راهبري سيلوها را بر عهده دارند غير مجاز است.
 .12.0.21تخليه و بارگيري گندمهاي داخلي خريداري شده از كشاورزان و يا حمل شده از انبارها و ساير سيلوها و حفاظت و نگهداري از
گندمهاي تحويلي به لحاظ كمي و كيفي براسا ضوابط شركت بازرگاني دولتي ايران بر عهده پيمانکار است( .در صورت
صالحديد كارفرما و در فصل خريد گندم امکان ايجاد شيفت كاري حتي در ايام تعطيل نيز وجود دارد).
 .12.0.27ايجاد شرايط الزم و مناسب توسط پيمانکار جهت انبارگرداني فيزيکي در هر زمان كه كارفرما ضرورت آن را تشخيص دهد بر
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عهده كارفرما است.
 .12.0.22ثبت و ضبط كليه سوابق و مدارك ورود و خروج كاالها طبق آيين نامه هاي كارفرما در دفاتر اداري و انجام برنامه هاي نرم
افزاري و حفظ و نگهداري از سخت افزارهاي موجود در ارتبا با موضوع راهبري بر عهده كارفرماست.
 .12.0.25بيمه ماشين آالت  ،تاسيسات برقي و مکانيکي و الکترونيکي و ساختمانهاي مراكز ذخيره اي بطور متمركز از طريق شركت
مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران انجام مي گردد.
 .12.0.02خروج كاال براسا حواله هاي صادره از ناحيه كارفرما صورت گرفته و كاال منحصراً به دارنده حواله تحويل خواهد شد .
 .12.0.01رعايت استانداردهاي مورد عمل شركت بازرگاني دولتي ايران در مورد تحويل و تحول كاال از طرف پيمانکار الزامي است و در
صورت بروز خسارات ناشي از عدم رعايت استاندارد مزبور معادل خسارت وارده از مطالبات و تضمينات پيمانکار كسر مي گردد .
 .12.0.02پيمانکار ملزم به همکاري با ناظر مقيم و يا اعزامي از طرف كارفرما مي باشد .
 .12.0.00در صورت وجود امکانات جنبي  ،استفاده پيمانکار با صالحديد كارفرما امکان پذير است .
 .12.0.04پيمانکار در رابطه با گندم تحويلي و ضايعات مربوطه از نظر كمي و كيفي و بهداشتي و فني ملزم به رعايت قوانين و مقررات ،
آيين نامه ها  ،بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره مي باشد .مالك  ،مقررات مورد عمل و آخرين مصوبات مي باشد .
 .12.0.09پيمانکار متعهد است انجام كار را به نحوي زمانبندي كند كه نيروي شاغل در  24ساعت آماده انجام خدمات راهبري بدون هر
گونه عذري باشد .
 .12.0.01پيمانکار موظف است از كاركناني استفاده نمايد كه داراي مليت ايراني بوده و به آرمانها و ارزشهاي نظام جمهوري اسالمي
ايران متعهد باشند .
 .12.0.07پيمانکار متعهد است در محيط كار اعم از انبار و سيلو  ،رعايت شئون اسالمي و اخالقي را مدنظر قرار داده و به نيروي تحت
امر خود موارد مذكور را تذكر دهد و در صورت بروز هر گونه مشکل در اين رابطه نسبت به رفع آن در اسرع وقت اقدام نمايد .
 .12.0.02پيمانکار مسئول هر گونه تخلف مالي كاركنان تحت امر خود بوده و چنانچه كاركنان پيمانکار مرتکب تخلفاتي شوند كه به
واسطه آن ضرر و زياني متوجه كارفرما شود كارفرما مجاز است بدون مراجعه به مراجع قضايي نسبت به جبران خسارت وارده از
محل تضمين ها و ساير مطالبات پيمانکار اقدام نمايد .
 .12.0.05ضمناً چنانچه تخلفات انجام يافته جزو جرائم عمومي باشد پيمانکار موظف است مراتب را به مراجع قضايي اعالم نمايد در
همين رابطه حق شکايت كارفرما از عوامل تخلف محفوظ است .
 .12.0.42پيمانکار از محيط كار و شرايط اقليمي و جغرافيايي آن اطالع كامل حاصل نموده و در طول اجراي قرارداد نمي تواند شرايط
مذكور را مستمسک عدم انجام قرارداد قرار دهد .
 .12.0.41انجام خدمات نامه رساني و برنامه هاي نرم افزاري و حفظ و نگهداري از سخت افزارهاي موجود در ارتبا با موضوع قرارداد
توسط پيمانکار انجام خواهد شد .
 .12.0.42پيمانکار و كاركنان تحت امر وي حق دريافت هيچگونه وجهي از بابت توزين كاميون  ،نوبت دهي و تخليه و غيره به هر
عنوان را ندارد و در صورت مشاهده ضمن برخورد قانوني موارد به مراجع قضايي اعالم خواهد شد .

 .1.81فسخ قرارداد
چنانچه پيمانکار از اجراي مفاد قرارداد خودداري و يا در اجراي آن سهل انگاري نمايد كارفرما مختار است با اخطار  19روز قرارداد را فسخ
و انجام عمليات راهبري را راساً و يا به هر طريقي كه صالح بداند انجام و هزينه خسارتهاي مربوطه را از محل تضمين پيمانکار و يا از
محل مطالبات پيمانکار بدون مراجعه به مراجع قضايي برداشت نمايد .

 .1.81حل و فصل اختالفات
طرفين موافقت نموده اند هر گونه اختالف في مابين را از جهت اجرا و يا تفسير و تغيير مواد اين قرارداد بدواً از طريق مذاكره مستقيم و
سهس از طريق كارشناسان مرضي الطرفين حل و فصل نمايند .چنانچه به طريق مذكور اختالفات في مابين حل و فصل نگرديد طرفين
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حق رجوع قضائي را خواهند داشت .

 .1.81خاتمه قرارداد
 .12.1.1كارفرما ميتواند نسبت به قطع همکاري با پيمانکار در هر زمان اقدام نموده و پيمانکار پس از دريافت صورتحسابهاي ماهانه به
ميزان و تناسب مدت انجام كار در مركز ذخيره اي حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت.
 .12.1.2چنانچه اين قرارداد به هر دليلي خاتمه پيدا كند يا توسط طرفين قرارداد تمديد نگردد پيمانکار مي بايستي با حضور نمايندگان
شركت نسبت به انبارگرداني ،تغيير و تحول و تسويه حساب اقدام نمايد .بديهي است در صورت افزايش  %29قرارداد نيز انجام انبارگرداني
و تهيه صورتجلسه موجودي كاال ضروري است .
 .15نشاني طرفين جهت انجام مکاتبات :
 .15.1نشاني كارفرما :
نشاني :
تلفن :
نشاني پست الکترونيک :
 .15.2نشاني پيمانکار :
نشاني :
تلفن :
نشاني پست الکترونيک :
نشاني هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد لذا مکاتبات رسمي و ارسال مراسالت از طريق نشاني هاي فوق الذكر قانوني
تلقي مي شود .در صورت تغيير نشاني طرفين موظفند ظرف مدت  42ساعت يکديگر را كتباً مطلع نمايند در غير اين صورت كليه نامه ها
ابالغ شده تلقي مي گردد و عذر عدم اطالع پذيرفته نمي باشد .
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 .22امضاء طرفين قرارداد :
اين قرارداد در  22بند  2 ،تبصره و  5نسخه تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد الزم االجرا خواهد بود .
مهر و امضاء پيمانکار :
نام و نام خانوادگي :
سمت :
محل مهر و امضاء

مهر و امضاء كارفرما :
نام و نام خانوادگي :
سمت :
محل مهر و امضاء
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پيوست مشاره 1
ليست برآورد قيمت پايه و مبلغ تضمني شركت در مناقصه راهربي
آذرباجيان شرقي

مبلغ تضمين
رديف

1
2

نام مركز ذخيره سازي

مجتمع سيلوي بتني شماره 1
سيلوي بتني ميانه و انبارهاي ساده

پيوست 2
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مبلغ برآورد ساليانه راهبري

شركت در مناقصه

(ميليون ريال)

(ريال)

1994

21/112/222

0151

17/970/222

فرم مشخصات شرکت
مشخصات عمومی پيمانكار
نام شركت:

آدرس شركت:

نو شركت:

آدرس الكترونيكي شركت:

زمينه فعاليت شركت:

وب سايت:
شماره حساب شركت:

نام اختصاري:

شماره تلفن شركت:

تابعيت:

شماره دورنگار شركت:
آخرين رتبه از سازمان مديريت

شماره ثبت:
سال تاسين:
شهر محل تاسين:
شماره شناسه شركت:

رشته:
تاريخ دريافت:
تاريخ انقضاء:

كد اقتصادي:

تلفن مدير عامل شركت:

كد پستي:

نامهاي قبلي شركت:

نام مدير عامل:

آدرس محل سكونت مدير عامل:

آدرس دفتر مركزي:

ظرفيت مجاز ريالي باقي مانده:
تاريخ:

مشخصات مدیر عامل ،هيات مدیره و سهام داران
رديف

نام و نام
خانوادگي

سمت

نام پدر

شماره
شناسنامه

كد ملي

پيوست 3
صفحه 30

تاريخ
تولد

محل
تولد

آخرين مدرك
تحصيلي

ميزان
سهام

بسمه تعالي
تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت
دولتي مورخ  1331/11/11مربوط به مناقصه
اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه  ،بدينوسيله تاييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون منع مداخله كارمندان دولت
در معامالت دولتي مصوب ديماه  1007نمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد ،كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه
پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد .همچنين قبول و تاييد مي گردد كه هرگاه
اين پيشنهاددهنده ،برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانکار پيمان مربوطه را امضاء نمايد و خالف اظهارات فوق در
خالل مدت پيمان (تا زمان تحويل و تحول پايان كار) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق
هستند در اين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و
ضمانتنامه انجام تعهدات پيمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پيمان و تاخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد .تعيين ميزان
خسارت وارده با تشخيص كارفرما مي باشد.
اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور
گردد مراتب را بالفاصله به اطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ،بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده
مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربو را ضبط نمايد ،بلکه
خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تاخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
مضافاً اين پيشنهاد دهنده اعالم مي دارد كه بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگهي كامل دارد و درصورت تخلف
مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد.
نام پيشنهاد دهنده:
نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور:
سمت صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور:
امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور:
مهر پيشنهاد دهنده:
تاريخ:

صفحه 31

پيوست 4
بسمه تعالي
اظهارنامه تاييد بازديد از محل پروژه
اينجانب  .............................................فرزند  ............................با شماره ملي  ......................................به عنوان مدير عامل شركت
 ................................................................ .با شماره ثبت  ........................................با توجه به شركت در مناقصه با موضوع
 ...........................................................................در تاريخ  ................................به كارفرمايي  ..................................................تاييد
مينمايم كه نماينده ذيصالح اين شركت آقاي/خانم  ....................................................در تاريخ  ............................نسبت به بازديد از
مراكز ذخيره اي موضوع مناقصه واقع در آدر هاي ذيل
رديف
1
2
0
4
9
1
7
2
5
12

نام مركز ذخيره اي

آدر

ظرفيت(هزارتن)

اقدام نموده و لذا اين شركت از تمامي شرايط و احتياجات مورد نياز مطابق اسناد و مدارك مناقصه بطور كامل آگاهي داشته و آناليز و
پيشنهاد قيمت با آگاهي كامل از شرايط مرتبط با موضوع مناقصه تهيه و ارائه شده است و درصورت برنده شدن در مناقصه و عقد
قراداد هر گونه عواقب و مسئوليت اين امر بر عهده اين شركت خواهد بود.
امضاء:
مهر:
تاريخ:

صفحه 32

پيوست  5صفحه  1از 0

بسمه تعالي

برگه پيشنهاد قيمت
نام مركز ذخيره اي موضوع مناقصه:
نام كارفرما (مناقصه گزار):
به اين وسيله ،اعالم ميکنيم كه اسناد مناقصه ،شامل گزارش شناخت پروژه ،متن قرارداد و ضمائم آن و اسناد فراخوان شناخت و
ارزيابي صالحيت پيمانکاران و ساير اسناد و الحاقيه ها شامل موارد ذيل؛

و كليه كارهاي موضوع مناقصه نام برده شده در باال را بدقت مطالعه ،بررسي ،و كنترل كرده و اطمينان حاصل نموده ايم كه مدارك نام
برده شده در باال ،داراي اشتباه يا اشکالي نيست .بنابر اين ،به اين وسيله براي اجرا كامل و تمام كار در مدت معلوم در قرارداد و با تمام
جزئيات مذكور در قرارداد به بهترين روش و باالترين كيفيت مورد نظر كارفرما ،پيشنهاد نهايي خود را با توجه به جداول آناليز پيوست
بصورت مبلغ ذيل اعالم مي كنيم؛
مبلغ به عدد ............................................................................ :ريال
مبلغ به حروف ......................................................................................................................................................... :ريال
معتبر است.
تاريخ
اين پيشنهاد تا آخر ساعت اداري روز
در صورت قبول اين پيشنهاد ما ضمانتنامه اجراي تعهدات مشخص شده را در موعد مقرر تسليم كرده و متعهد هستيم كه در را زمان
مقرر در اسناد كارها را شروع كرده و طبق مدارك ياد شده در باال در را زمان مقرر نسبت به انجام تحويل و تحول اقدام نمائيم.
تا زمان مب ادله موافقتنامه رسمي بين دو طرف ،اين برگ پيشنهاد قيمت همراه با نامه پذيرش صادره از سوي مناقصه گزار ( در صورت
صدور از سوي مناقصه گزار) براي دو طرف تعهد آور است.
مناقصه گزار ،در چارچوب قانون برگزاري مناقصات ،ملزم به پذيرش هيچ يک از پيشنهادهايي كه دريافت كرده است از جمله پيشنهاد
با كمترين مبلغ نيست.
نام مناقصه گر (پيشنهاد دهنده):
نام و نام خانوادگي و عنوان امضا كننده(گان) مجاز:
امضاي مجاز:
مهر مناقصه گر:
تاريخ:

صفحه 33

پيوست  5صفحه  2از 0

جدول کليات آناليز قيمت پيشنهادی
نام مركز ذخيره اي موضوع مناقصه................................................................................. :
قيمت برآوردي
ماهانهنريال

رديف

عنوان

1

تعداد و كيفيت نفرات شاالل نبا عنايت به حداقل هاي
مذكور در دستورالعمل و قرارداد تيپ

2

دستمزد نيروي انساني نبا عنايت به ب-دستمزد

3

اضافه كار نبا عنايت به قانون كار

4

هزينه سوخت،تلفن،گاز نبا عنايت به متوسط مصرف
ساالنه و اهداف بهينه سازي

5

تعميرات و لوازم مصرفي نبا عنايت به نو  ،تعداد و
وضعيت تجهيزات

6

قيمت برآوردي
دوره قراردادنريال

توضيح داليل و مراجع

سروين و نگهداري كليه سيستمها از جمله
باسكول،جك ،حرارت سنج ،آسانسور و ...

7

نيروهاي فصل خريد نبا عنايت به ب-دستمزد

9

سروين اياب و ذهاب

9

هزينه لودر و تراكتور انبار

10

سود شركت و هزينه باال سري

11

كسورات از قبيل بيمه و ماليات و ...

12

بيمه مسئوليت مدني و شخص ثالث

ساير:
مجمو واگذاري حجمي P4
1

بهاي كار سنجشي اول M1

2

بهاي كار سنجشي دوم M2

2

بهاي كار سنجشي سوم  M3و .......

ساير:
مجمو واگذاريهاي سنجشي M
جووووووووووومع ن= مبلغ پيشنهادي P
توجه :1براي هر يك از رديف هاي اين جدول بايد يك صفحه "جدول جزئيات ردیفهای آناليز قيمت" نپيوست  5صفحه  3تكميل گردد.

صفحه 34

پيوست  5صفحه  0از 0

جدول جزئيات ردیفهای آناليز قيمت
مربوط به رديف شماره  2جدول كليات آناليز قيمت
نام مركز ذخيره اي موضوع مناقصه........................................................................................ :
رديف

عنوان

1

دستمزد ماهيانه ن30/5روز

2

عيدي و پاداش ماهيانه ن5روز

3

بازخريدسنوات ماهيانه ن2/5روز

4

حق مسكن

5

بن كارگري

6

حق اوالد

7

بازخريد مرخصي ن9روز

9

لباس كار،كفش ايمني،دستكش

9

مابه التفاوت سال 95

10

ساير

قيمت برآوردي ماهانه
نريال

قيمت برآوردي دوره قرارداد
نريال

11
12
13
14
15
16
17
19
19
20
21

جـــــــــــمع
توجه :براي هر يك از رديف هاي "جدول کليات آناليز قيمت" نپيوست  5صفحه  2يكي از اين فرم ها تكميل گردد.

صفحه 35

توضيح داليل

پيوست  5صفحه  0از 0

جدول جزئيات ردیفهای آناليز قيمت
مربوط به رديف شماره  3جدول كليات آناليز قيمت
نام مركز ذخيره اي موضوع مناقصه........................................................................................ :
قيمت برآوردي ماهانه
نريال

قيمت برآوردي دوره
قرارداد نريال

توضيح داليل

رديف

عنوان

1

مجتمع سيلوي بتني شماره 1

حداقل اضافه كار  50ساعت

2

سيلوي بتني ميانه و انبارهاي ساده

حداقل اضافه كار 50ساعت

جـــــــــــمع
توجه :براي هر يك از رديف هاي "جدول کليات آناليز قيمت" نپيوست  5صفحه  2يكي از اين فرم ها تكميل گردد.

پيوست  5صفحه  0از 0
صفحه 36

جدول جزئيات ردیفهای آناليز قيمت
مربوط به رديف شماره  ...........جدول كليات آناليز قيمت
نام مركز ذخيره اي موضوع مناقصه........................................................................................ :
رديف

عنوان

قيمت برآوردي ماهانه
نريال

قيمت برآوردي دوره قرارداد
نريال

جـــــــــــمع
توجه :براي هر يك از رديف هاي "جدول کليات آناليز قيمت" نپيوست  5صفحه  2يكي از اين فرم ها تكميل گردد.

پيوست 6
صفحه 37

توضيح داليل

جدول مشخصات جهت الصاق روي پاكتهاي پيشنهادات

الف) جدول مشخصات براي الصاق روي پاكت هاي الف ،ب و ج
………………………………………………………………………………………………..

عنوان مناقصه:

شماره پاكت (الف ،ب يا ج).............. :
تاريخ الك و مهر نمودن پاكت حاضر:

نام و امضاي مدير عامل شركت پيمانکار
نام شركت پيمانکار:
نام:
امضاء:
نام شركت ،سازمان يا دستگاه كارفرما:
تاريخ:
………………………………………………………………………………………………..

ب) جدول مشخصات براي الصاق روي پاكت لفاف
………………………………………………………………………………………………..
پاكت لفاف
عنوان مناقصه:

تاريخ الك و مهر نمودن پاكت حاضر:

نام و امضاي تحويل دهنده پاكت به دبيرخانه
نام شركت پيمانکار:
نام:
كد ملي:
نام شركت ،سازمان يا دستگاه كارفرما:
امضاء:
تاريخ تحويل به دبيرخانه:
………………………………………………………………………………………………..

صفحه 39

